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چکیذٌ:
ٔٛؾٛع ایٗ پژٞٚص ٔٛا٘غ تٛسؼٝی التػازی سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ضٟط وطٔاٖ ٔ ٚسأِٝی آٖ
تٛسؼ٘ٝیافتٍی التػازی ٔٙاقك شوط ضس ٜاست .رأؼٝی ٔٛضز ٔكاِؼٝی ایٗ پژٞٚص چٟاض
سى٘ٛتٍا ٜغیطضسٕی ضٟطن پسض ،ضٟطن غٙؼتی ،ضٟطن غیاز ضیطاظی  ٚضٟطن پطتتٙس
ّٕٔىت تٛز ٚ ٜضٚش ا٘زاْ آٖ ویفی تا ضٚیىطز ٘ظطیٝی ظٔیٝٙای  ٚاستفاز ٜاظ استطاتژی ٔسَ
پاضازایٕی است .تطای ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی زض ایٗ پژٞٚص اظ ضٚش ٞسفٕٙس استفاز ٜضس ،ٜتىٙیه رٕغ-
آٚضی زازٜٞا ٔػاحثٝی ػٕیك  ٚزض ز ٚسكح ساذتاض ٟ٘ازی ٔ ٚحّی ا٘زاْ  ٚتحّیُ زازٜٞا تٝ
ضٚش ٔمایسٝای ٔسا ْٚاستطٚس  ٚوٛضتیٗ غٛضت پصیطفت ٝاست .تؼساز ٔػاحثٞٝا زض سكح
ٔحّی ،43تؼساز ٔفاٞیٓ ضىُ ٌطفت ٚ24 ٝتؼساز ٔمِٞٝٛای ایزاز ضسٛٔ 10 ٜضز  ٚزض سكح
ساذتاض ٟ٘ازی ٘یع تؼساز ٔػاحثٞٝای غٛضت پصیطفت ،17 ٝتؼساز ٔفاٞیٓ ضىُ ٌطفت ٚ7 ٝتؼساز
ٔمِٞٝٛای ایزاز ضسٛٔ 3 ٜضز است .زض ایٗ تطضسی تٙٔ ٝظٛض لاتُ ف ٟٓوطزٖ ٘تایذ تحمیك تطای
ذٛا٘ٙس ٚ ٜافعایص سكح یىٛٙاذتی ٕٞ ٚساظی ٘تایذ ،زض تحج ضٚایی ت ٝا٘سیطٝی ِیٙىّٗ ٚ
 -1زا٘طیاض رأؼٝضٙاسی زا٘طٍا ٜیاسٛد
2ـ زا٘طزٛی زوتطی رأؼٝضٙاسی زا٘طٍا ٜیاسٛد
3ـ استازیاض رأؼٝضٙاسی زا٘طٍا ٜیاسٛد
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ٌٛتا  ٚزض تحج پایایی ت ٝا٘سیطٞٝای وطن ٔ ٚیّط ضرٛع ٌطزیس ٜاست .یافتٞٝای تحمیك ٘طاٖ
ٔیزٞس و ٝتا تٛر ٝت ٝتسا ْٚضطایف ػّّی ٔطتٛـ ت ٝپسیسٜی تٛسؼ٘ٝیافتٍی التػازی سى٘ٛتٍا-ٜ
ٞای غیطضسٕی ،ضطایف ظٔیٝٙای ٔ ٚساذّٞٝای غیطترػػی ساذتاض ٟ٘ازی ،ضاٞثطزٞای اتراش
ضس ٜتٛسف ساوٙاٖ سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ضٟط وطٔاٖٙٔ ،زط ت ٝپیأسٞای ٔٛضز ا٘تظاض زض سٙس
تاالزستی اتالغی ٘طس ٚ ٜتا ٚرٛز ٌصضت تیص اظ یه ز ٝٞاظ ظٔاٖ تػٛیة سٙس شوط ضس ،ٜزض
ٔٙاقك ٔٛضز تطضسی ،تستط الظْ تطای تحمك فطآیٙس تٛسؼٝی ٔطاضوتی زض ضاستای تحمك تٛسؼٝی
التػازی ٕٛٞاض ٍ٘طزیس ٜاست.
کلیذ ياشٌَا :سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ،تٛسؼٝی التػازی٘ ،ظطیٝی ظٔیٝٙای ،تٛسؼٝی ٔطاضوتی،
ساذتاض ٟ٘ازی

بیان مسألٍ
زض چٙس زٝٞی ٌصضت ٝتسیاضی اظ وطٛضٞای رٟاٖ  ٚاظ رّٕ ٝایطاٖ ،أٛاد ٚسیؼی اظ
افعایص رٕؼیت زض ضٟطٞا  ٚتٕایُ ت ٝظ٘سٌی ضٟطی ضا تزطتٕٛ٘ ٝزٜا٘سٔ ،سأِٝای وٝ
تاػج ضس ٜتا زض تسیاضی اظ ٔٛاضز ٔٙاقك ضٚستایی اظ رٕؼیت  ٚترػٛظ رٕؼیت فؼاَ
ذاِی  ٚضٟطٞا رایی تطای پصیطش آٖ زض ٔحسٚزٜٞای تؼطیف ضس٘ ،ٜساضت ٚ ٝحزٓ
ٚسیؼی اظ رٕؼیت ٘اٌعیط اظ سى٘ٛت زض اقطاف ضٟطٞا ٙٔ ٚاقك غیطضسٕی ضٟطی تاضٙس.
سى٘ٛتٍا ٜغیطضسٕی تٔ ٝف ْٟٛأطٚظی ،اضاض ٜت ٝالأتٌعیٙی تس ٖٚاراظٜی ٔاِه ظٔیٗ ٚ
ٔؼٕٛالً تس ٖٚیه قطح ضسٕی  ٚتسٔ ٖٚكاتمت تا ٞیچ یه اظ لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات،
استا٘ساضزٞای تط٘أٝضیعی  ٚضٚشٞای ػٕٔٛاً پصیطفت ٝضس ٜساذتٚساظ زاضز(رٟاز
زا٘طٍاٞی .)1394 ،ایٗ پسیس ٜزض تؼؿی رٛأغ ٔؼّ َٛوطص قثیؼی لكةٞای غٙؼتی،
ضغّی ،ضفاٞی  ٚازاضی  ٚزض تطذی زیٍط اظ رٛأغ تاظتاب تیىاضی  ٚفمط(تیٛوی ٚ
پٛضغالْ )1393،است.
ٔكاِؼات ا٘زاْ پصیطفت ٝزض سكح رٟا٘ی ٘طاٖ ٔیزٞس و٘ ٝحٜٛی تطذٛضز تا پسیسٜی
ارتٕاػی سى٘ٛتٍا ٜغیطضسٕی قی پٙزا ٜساَ ٌصضت ٝفطاظ ٘ ٚطیةٞای ظیازی ضا قی ٚ
تغییطات چطٍٕیطی اظ ترطیة  ٚتحمیط ،ت ٝتٛإ٘ٙسساظی  ٚؾطٚضت لائُ ضسٖ حمٛق
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ضٟط٘ٚسی  ٚحك ٔسىٗ تطای ساوٙاٖ ٔٙاقك شوط ضس ٜضا تزطتٕٛ٘ ٝز ٜاست(رٟاز
زا٘طٍاٞی .) 1394 ،تط اساس ٌعاضش اضائ ٝضس ٜاظ قطف ٔطوع اسىاٖ تطط ساظٔاٖ
ُّٔ1زض ساَ  ٚ 2003تا ػٛٙاٖ چاِص سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ،2تیص اظ یه ٔیّیاضز ٘فط
اظ رٕؼیت رٟاٖ زض ایٙٔ ٍٝ٘ٛٙاقك ضٚظٌاض ٔیٌصضا٘ٙس؛ ایٗ ٔطوع زض ساَ  2008زض
ٌعاضضی تا ػٛٙاٖ «ٚؾؼیت ضٟطٞای رٟاٖ ،ضٟطٞای ساظٌاضتط»٘ ،یع اػالْ ٔیزاضز وٝ
ٔسأِٝی سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی زض وطٛضٞای زضحاَ تٛسؼ ٝتا ضست تیطتطی
ذٛزٕ٘ایی ٔی وٙس ،ت ٝقٛضی و ٝزض ایٗ وطٛضٞا تیص اظ یه س ْٛرٕؼیت ضٟطی زض
ٔٙاقك شوط ضس ٜظ٘سٌی ٔیوٙٙس(تٛاٍ٘ط ٕٞ ٚىاضاٖ.)1393
زض ایطاٖ سى٘ٛتٍا ٜغیطضسٕی پسیسٜای تّمی ٔیضٛز و ٝزض ق 70 َٛساَ ٌصضت ٝزض
ضٟطٞای تعضي پسیساض ضس ٜاست ت ٝقٛضی و ٝتط اساس آٔاضٞای اضائ ٝضس ٜزض ساَ
 ،1393حسٚز  25زضغس رٕؼیت ضٟط٘طیٗ ایطاٖ زض ضطایف و٘ٛٙی زض سى٘ٛتٍاٜٞای
غیطضسٕی و ٝتیاٍ٘ط تستطیٗ ٘ٛع اسىاٖ است ضٚظٌاض ٔیٌصضا٘ٙس(تٛاٍ٘ط ٕٞ ٚىاضاٖ،
 .)1393زض ضٟط وطٔاٖ ٘یع ٔستٙسات آٔاضی ٘طاٖ ٔیزٞس و ٝحسٚز  11زضغس رٕؼیت
ضٟطی زض سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ظ٘سٌی ٔیوٙٙس و 80ٝزضغس ایٗ تؼساز ،ساوٗ
ٔحسٚزٜی لا٘٘ٛی ضٟطی ٞستٙس(ٔیطٜای حاتٕی٘ژاز  ٚذسایی.)1391 ،
ضٛاٞس ٚ ٚالؼیتٞای ٔٛرٛز سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی زض ضٟط وطٔاٖ ٘طاٖ اظ آٖ زاضز
و ٝاٌطچٕٞ ٝساظ تا تغییط ٍ٘طش غٛضت پصیطفت ٝزض رأؼٝی رٟا٘ی  ٚتٙٔ ٝظٛض واٞص
 ٚیا ٔسیطیت ػٛاضؼ ٔ ٚسائُ ارتٕاػی  ٚالتػازی ٘اضی اظ سى٘ٛت زض ٔٙاقك ٔٛضز
ٔكاِؼ ،ٝزض ساَ  1382سٙس تاالزستی سأا٘سٞی  ٚتٛإ٘ٙسساظی سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی
تٛسف ٞیأت ٚظیطاٖ تػٛیة ٌطزیس ،أا زض ٔطحّٝی ارطا  ٚحسة آٔاضٞای اضائ ٝضسٜ
زض ٌعاضش ساَ  1393ازاضٜی وُ ضا ٚ ٜضٟطساظیٙٔ ،اقك ٔٛضز تحج تغییطات ٔٛضز ٘ظط
زض ػطغٞٝای ٔٛضز ا٘تظاض ضا ٘ساضت ٚ ٝؾطٚضت ارطای سٙس اتالغی اظ قطف ساذتاض
ٟ٘ازی ٔحّی ٘یع تا ٚرٛز ضطایف ذاظ التػازیٔ -ؼیطتی  ٚفطٍٙٞی -ارتٕاػی حاوٓ
- Un habitat
- The challenge of slums
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تط ٔٙاقك ٔٛضز اضاض ،ٜرسی ٌطفت٘ ٝطس ٜاست.
تا تٛر ٝتٔ ٝكاِة ػٛٙاٖ ضسٔ ،ٜسأِٝی اغّی ایٗ پژٞٚص ،تٛسؼ٘ٝیافتٍی التػازی
سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ضٟط وطٔاٖ تا ٚرٛز ٌصضت تیص اظ یه ز ٝٞاظ ظٔاٖ تػٛیة
سٙس تاالزستی سأا٘سٞی  ٚتٛإ٘ٙسساظی سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی است؛ ت ٝػثاضت تٟتط
ٔحمك ت ٝز٘ثاَ پاسری تطای ایٗ سؤاَ است و ٝچطا تا ٌصضت تیص اظ یه ز ٝٞاظ ظٔاٖ
تػٛیة سٙس تاالزستی ٔٛضز اضاض ،ٜسى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ضٟط وطٔاٖ ،تغییطات ٚ
تٟثٛز ٔٛضز ا٘تظاض(سأا٘سٞی  ٚتٛإ٘ٙسساظی) زض حٛظٜٞای التػازی(اظ رّٕ ٝساظٔاٖ-
یافتٍی التػازی ،ویفیت ظ٘سٌی ساوٙأٖٟ ،اضتٞای فٙی  ٚسطٔایٞٝای ارتٕاػی،
ٔسؤِٚیتپصیطی ساذتاض ٟ٘ازی زض لثاَ ٚؾؼیت التػازی ٔطزْ ٔٙكمٔ ،ٝطاغُ واشب
غیطتِٛیسی اظ رّٕ ٝزستفطٚضی ،زٚضٌٜطزی  ،...ٚفؼاِیتٟای التػازی غیطضسٕی ،تاظاض
٘أٙظٓ  ٚتسٔ ٖٚزٛظ ضغّی  ٚتس ٖٚتؼطفٔ ٝاِیاتی ،تیىاضی ،تیىاضی پٟٙاٖ ،تیحثاتی
زضآٔس(رٟاز زا٘طٍاٞیٔ ،)1394 ،طاغُ ٘یٕٚٝلت(ٔیطٜای ،حاتٕی٘ژاز  ٚذسایی،)1391 ،
پاییٗ تٛزٖ زضآٔس ٘ ٚطخ تیىاضی تاالی ساوٙاٖ(ایطا٘سٚست ،اػظٕی  ٚتٛاالیی)1393 ،
ٔطاغُ ٘اپایساض ٘ ٚأطرع ،فمط ٔ ٚحطٔٚیت التػازی٘ ،ساضتٗ ترػع ٟٔ ٚاضت،
تط٘أٞٝای حٕایتی زِٚتٕٞ ،ىاضی ساذتاض ٟ٘ازی  )...ٚضا زض ضاتك ٝتا فطاضٞای ٘اضی اظ
ٔطىالت ٔ ٚسائُ التػازی تزطتٕٛٙ٘ ٝز( ٜلطتا٘ی ٚ )1395 ،ایٙى ٝچٛٔ ٝا٘ؼی زض ایٗ
ضاتكٚ ٝرٛز زاضت ٝاست.
تاریخچٍی تجربی پصيَص:
زض ضاتك ٝتا تاضیرچٝی تزطتی پژٞٚص ،زض ازأ ٚ ٝت ٝقٛض ذالغ ٝتٛٔ ٝاضزی اظ
پژٞٚطٟای ا٘زاْ پصیطفت ٝزض ایطاٖ  ٚرٟاٖ اضاضٔ ٜیضٛز و ٝاظ آٖ رّٕٔ ٝیتٛاٖ تٝ
پژٞٚص ٔطىیٙی ٕٞ ٚىاضاٖ زض ساَ  1390تا ػٛٙاٖ "سأا٘سٞی سى٘ٛتٍاٜٞای
غیطضسٕی تا ضیٜٛی تٛإ٘ٙسساظی زض ٔٙكمٝی تالط ضٟطٔ -حّٝی تاتا رؼفطی" ،اظ رّٕٝ
سى٘ٛتٍاٞ ٜای غیطضسٕی اقطاف تٟطاٖ و ٝتا ضٚش ٔیسا٘ی ت ٝا٘زاْ پصیطفت ٝاضاض ٜوطز.
٘تایذ حاغُ اظ پژٞٚص ٘طاٖ زاز ٜو ٝتسیاضی اظ ساوٙاٖ سى٘ٛتٍاٛٔ ٜضز ٔكاِؼ ٝزضٌیط
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اضتغاَ غیطلا٘٘ٛی ،واشب ٘ ٚاسآِ تٛزٜا٘س .تؼّك ت ٝفط ًٙٞضٚستایی  ٚس ٟٓا٘سن آٟ٘ا زض
تِٛیس  ٚضضس التـػازی تاػج ضس ٜتا ٕٞچٙاٖ زض حاضی ٝتٕا٘ٙس.
ضستٓ ظاز٘ )1391(ٜیع زض تحمیمی تا تطضسی ٍ٘طش ساوٙاٖ ٔحّی تا استفاز ٜاظ ضٚش
تٛغیفی تحّیّی  ٚاتعاض پطسطٙأ ٝزض ٔحّٝی «تٛحیس ضٟط تٙسضػثاس»٘ ،طاٖ زاز وٝ
اسىاٖ غیطضسٕی٘ ،ساضتٗ سٙس ٔاِىیت ،فاؾالب ،رٕغآٚضی ظتاِ ٝاظ رّٕٕٟٔ ٝتطیٗ
ٔطىالت ٔحّٞٝای ٔٛضز اضاض ٜتٛز ٚ ٜتٛر ٝت ٝاستطاتژیٞای تٛإ٘ٙسساظی ؾٕٗ زٚضی
رستٗ اظ ٍ٘ا ٜغطف ػٕطا٘ی زض ایٗ ضاتكٔ ٝیتٛا٘س واضساظ ٚالغ ٌطزز.
زض تحج تحمیمات ذاضری ،ذّیف )2011(1ٝزض پژٞٚطی تأویس وطز ٜو ٝسى٘ٛتٍاٜٞای
غیطضسٕی تا ٚرٛز ٕٝٞی تالشٞای غٛضت پصیطفت ،ٝزض لاٞط ،ٜت ٝسطػت زض حاَ ضضس
ٞستٙس .زض ایٗ ضاستا ت ٝضسٕیت ضٙاذتٗ سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی  ٚتأویس تط تٛسؼٝی
ٔطاضوتی(اغالح ٚؾؼیت سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی اظ قطیك فطغتساظی تطای حؿٛض ٚ
ٔطاضوت ٔطزْ) ت ٝػٛٙاٖ ضاٞىاضی ٔٙاسة ٔس٘ظط لطاض ٌطفت ٝاست.
٘اٞاض )2014( 2زض پژٞٚطی ت ٝؾطٚضت ٕٞىاضی ساذتاض ٟ٘ازی زِٚتی  ٚساوٙاٖ
سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ،زض ضاستای واٞص ٔطىالت ٔٛرٛز ٔٙاقك شوط ضس ،ٜاضاضٜ
وطز ٜاست.
زض ساَ ٚ ،2018یّیأع ٕٞ ٚىاضاٖ ،ضٙاسایی لسضت  ٚؾؼف حىٔٛت ٔحّی تطای
ٔسیطیت آب زض ضٟط زٚضتاٖ آفطیمای رٛٙتی ضا تا ضٚش ویفی ت ٝا٘زاْ ضسا٘س٘س٘ .تایذ
حاغُ اظ تحمیك ،تأویس تط ؾطٚضت ائتالف تیٗ ساوٙاٖ سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی  ٚزِٚت
ٔحّی تٙٔ ٝظٛض ٔسیطیت آب زاضتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ٘طاٖ ٔیزٞس و ٝایٗ ائتالف ٔیتٛا٘س
تثازَ زا٘ص  ٚتزطتیات ضا تسٟیُ ٕ٘ایس چطاو ٝزضسٞای ظیازی تطای ٔماتّ ٝتا سیالبٞا
 ٚتغیطات الّیٕی ٚرٛز زاضز ؤ ٝیتٛاٖ آٖ ضا اظ ساوٙاٖ سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی
آٔٛذت.
ٍ٘اٞی ت ٝپژٞٚصٞای غٛضت پصیطفت ٝزض اضتثاـ تا ٔسأِٝی سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی
- Khalifa
- Nahar
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٘طاٖ ٔیزٞس و ٝػٕس ٜی ایٗ تحمیمات زض زاذُ وطٛض ،تٛغیفی تط ٚالؼیت ػیٙی  ٚیا
تحّیّی تط ٔطىالت ٔٛرٛز ٔٙاقك شوط ضس ٜتٛز ٚ ٜزض ٔٛضز تحمیمات ذاضری ،آ٘چٝ
لاتُ تٛر ٝاست ،تأویس تط تٛإ٘ٙسساظی  ٚضرٛع تٔ ٝطاضوت ساوٙاٖ  ٚاستفاز ٜاظ ضٚش-
ٞای تٛسؼٝی ٔطاضوتی است  ٚزیٍط تٛٔ ٝؾٛع ٘مص  ٚرایٍا ٜساذتاض ٟ٘ازی زِٚتی ٚ
ٔىا٘یعْٞای الظْ تطای ٔطاضوت  ٚحؿٛض ٔؤ حط ارتٕاػی ٔ ٚطزٔی ٛٔ ٚا٘غ آضىاض  ٚپٟٙاٖ
ایٗ رطیاٖ ترػٛظ زض وطٛضٞای رٟاٖ س ْٛوٕتط تٛر ٝضس ٜاست  ٚایٗ ٕٞاٖ ٔسأِ-ٝ
ای است و ٝپژٞٚص حاؾط ت ٝآٖ ذٛاٞس پطزاذت.
مباوی مفًُمی ي سىتَای وظری
ا٘سیطٕٙساٖ اػتماز زاض٘س و ٝتٛسؼ ٝتٔ ٝؼٙای تٟثٛز ٚؾغ  ٚضطایف ظ٘سٌی فطزی یا رٕؼی
ٕٛٞاض ٚ ٜزض قی تاضید ٔٛضز تٛر ٝتطط تٛز ،ٜأا ٔؼٙای رسیس آٖ ت ٝزٚضاٖ ٔؼاغط یؼٙی
پس اظ ر ًٙرٟا٘ی ز ْٚتط ٔیٌطزز و٘ ٝظطیٞٝای ٔتفاٚتی زض ایٗ ضاتكٔ ٝكطح
ضس٘(ٜمسی  ٚغازلی٘ ،)1385،ظطیٞٝایی وٞ ٝطوساْ زض ٔطاحُ تؼس  ٚتحت تأحیط تزطت-ٝ
ٞای تطٌطفت ٝاظ ٚالؼیت ػیٙی  ٚػسْ تٛا٘ایی زض تٟثٛز ضطایف ظ٘سٌی فطزی  ٚارتٕاػی،
ٔٛفك ت ٝحفظ رایٍا ٜذٛز ٘طس ٚ ٜت ٝزالیّی چ(ٖٛاظویا  ٚغفاضی )1384 ،تاال ت ٝپاییٗ
تٛزٖ ،غیطٔطاضوتی  ٚتزٛیعی تٛزٖ٘ ،تیزٔٝحٛض تٛزٖ ،تیتٛر ٝت ٝضاٜحُٞای ٔثتٙی تط
اتتىاضات ٔحّی ،زِٚت ٔحٛض تٛزٖ ،تٛر ٝت ٝتٛزٜٞای ٔىا٘یىی  ٚغیطلاتُ ٔسیطیت
والٖ ،تیتٛر ٝت ٝسطضت ٚیژ ٚ ٜذاظ ٞط ٘احیٙٔ ،ٝكمٔ ،ٝحّ ...ٚ ٝتأویس تط
پیصفطؼٞای لطاضزازی والٖ ،ػسْ تٛر ٝت ٝضٚیىطزٞای تٛإ٘ٙسساظ ،زض ٘ظط ٍ٘طفتٗ
سطٔایٞٝای ارتٕاػی ٔ ٚؤِفٞٝای ارتٕاػی  ٚاٍ٘یعضی  ٚفطٍٙٞی  ٚاضظضی ٙٞ ٚزاضی
زض تحج تٛسؼ ،ٝتیتٛرٟی ت ٝظطفیتٞای ٔطزٔی تطای وٙتطَ ٞ ٚسایت تط٘أٞٝای
تٛسؼ ،ٝتیتٛرٟی ت ٝرٙثٞٝای پایساض ظ٘سٌی ارتٕاػی ٚالتػازی ٔ ٚحیكی  ٚپٛیایی ٚ
ا٘ؼكاف پصیطی آٖ  ...ٚترػٛظ زضوطٛضٞای رٟاٖ س ،ْٛالتساض ػّٕی  ٚػّٕی ذٛز ضا
اظ زست زاز ٚ ٜظٔی ٝٙضا تطای ضىٌُیطی ٘ظطیٞٝای رسیس ٕٛٞاض ٕ٘ٛزٜا٘س(حاریپٛض،
1385؛ ػٙثطی ،)1392 ،زض ٘ظطیٞٝای رسیس زیٍط تٛسؼ ٝتا اٍِٛی تٕخیّی اسة تطٚیا
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تٛغی٘ ٝطس ٜاست(ضفیغپٛض ٚ )1376 ،تط ٔثٙای ٔطاضوت  ٚحؿٛض ارتٕاػی ،اِٛٚیتٞا،
ذٛاستٞٝا  ٚظطفیت ٞای ٔطزْ ٔحّی  ٚتٔٛی استٛاض تٛز ٚ ٜساظٚواضٞای ٔرتّف آٖ ٘یع
ضیط ٝزض ارتٕاػات  ٚرٛأغ ٔحّی زاض٘س .ایٗ ضٚیىطز أطٚظ ٘یع لاتُ تٛر ٝاست ظیطا تٝ
افطاز  ٚارتٕاػات ایٗ أىاٖ ضا ٔیزٞس و ٝت ٝفاػّیٗ تٛسؼ ٝتثسیُ ض٘ٛس(٘سیپ آو،ٛ
 ،)2017تط ایٗ اساس ٔیتٛاٖ ضٚیىطزٞای ٘ظطی غاِة تط ایٗ پژٞٚص ضا ا٘سیطٝی
تٛسؼٝی رایٍعیٗ سٕیط أیٗ ،زیسٌاٟٞای پساتٛسؼ ٚ ٝترػٛظ تٛسؼٝی ٔطاضوتی
ػٛٙاٖ وطز.
سٕیطأیٗ1زض تحج تٛسؼٝی رایٍعیٗ ،تط٘أٝی تٛسؼ ٝضا ٔثتٙی تط سیاست ضٟط٘ٚسی
ٔیزا٘س  ٚإٞیت آٖ ضا زض تطاتط تالشٞای تٛسؼٝی ضىست ذٛضزٜی زِٚتی یا حىٕطا٘ی
 ٚیا اظ تاال ت ٝپاییٗ ٔ ٚثتٙی تط ٘یطٞٚای تاظاض ٔٛضز تأویس لطاض ٔیزٞس؛ اظ ٘ظط ا ٚتٛسؼٝ
تا ضٚشضٙاسی ٔطاضوتی ،زض٘ٚعا ٔ ٚتىی ت ٝذٛز  ٚتؼطیف ٘یاظٞا ت ٝغٛضت ٔحّی  ٚایٗ
اػتماز و ٝتٛسؼ ٝتایس ٔتؼٟس تاضس  ٚیا ایٙى ٝاظ زض ٖٚا٘زاْ ضس ٚ ٜت٘ ٝیاظٞا  ٚظطفیتٞای
زض٘ٚی تٛر ٝزاضت ٝتاضس ،تؼطیف ٔیضٛز(٘سضٚیٗ پیتطظ .)2001،اظ قطف زیٍط ٔیىّسٗ
زض تحج تٛسؼ ٝتٛٔ ٝؾٛع ؾطٚضت حٕایت اظ تاال(ساذتاض ٟ٘ازی) زض وٙاض ٔطاضوت اظ
پاییٗ(ٔحّی ٔ ٚطزٔی) تأویس وطزٛٔ ٜفمیت تٛسؼ ٝضا ٔٛٙـ ت ٝحٕایتٞای ساذتاض ٟ٘ازی
ٔیزا٘س(ٔیىّسٗٔ .)1387 ،یىّسٗ زض تحج تٛسؼٝی ٔطاضوتی ت ٝقٛض ػٕس ٜایٗ ٔٛؾٛع
ضا قطح ٔیوٙس و ٝتٛسؼ ٝرطیا٘ی زٚسٛی ٝاست  ٚتطای تحمك٘ ،یاظٔٙس ٔطاضوت ٚ
ٕٞىاضی ز ٚلكة ایٗ رطیاٖ یؼٙی ٔطزْ  ٚواضٌعاضاٖ تٛسؼ ٝاست(ٔیىّسٗ .)1387 ،اٚ
زض ظٟٛض پاضازایٓ تٛسؼٝی ٔطاضوتی  ٚزض ٕٞیٗ ظٔی ٝٙت ٝزٍ٘ ٚطش ػٕس ٜاضاضٔ ٜیوٙس،
و ٝیىی زذاِت پایساض ٔطزْ زض ا٘تراب ،تط٘أٝضیعی  ٚارطای تط٘أٞٝا  ٚقطحٞایی است
و ٝتط ظ٘سٌی آٟ٘ا تأحیط ٔی ٌصاض٘س  ٚزیٍطی تسإٞ ْٚىاضی ػٕٔٛی زض ایٗ ضاتك٘ ٚ ٝیع
تطذٛضزاضی اظ تاظذٛضز لاتُ ف ٟٓزضتاضٜی افعایص ٕٞثستٍی  ٚا٘سزاْ زض٘ٚی ترصٞای
ٔرتّف ٔطتثف تا فؼاِیتٞای تٛسؼ ٝاست(ٔیىّسٗ .)1387 ،ایٗ زیسٌا ٜتا ضٚیىطز وّی
-Samir amin
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حاوٓ تط تط٘أٞٝای تٛإ٘ٙسساظی ٕٞساظ تٛز ٚ ٜتط اساس آٖ ٔیتٛاٖ ای ٍٝ٘ٛٙاٍ٘اضت وٝ
تٛسؼٝی التػازی سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ،اظ قطیك اضتماع ظطفیت ارتٕاػات ٔحّی زض
وٙاض حٕایت  ٚتستطساظیٞای ترص زِٚتی(غاِحی  ٚذسایی ٚ )1390،یا ٕٞاٖ ٟ٘ازٞای
زِٚتی أىا٘پصیط ذٛاٞس تٛز .زض ضاتك ٝتا ٘مص ٟ٘ازٞا زض تٛسؼ ،ٝا٘سیطٕٙساٖ ٟ٘ازٌطا
اػتماز زاض٘س وٟ٘ ٝازٞا زض پاسد ت ٝؾطٚضیات رأؼ ٚ ٝتٙٔ ٝظٛض ت ٝحسالُ ضسا٘ی ٞعی-ٝٙ
ٞا ایزاز ضسٔ(ٜطٟسی ٚ )1392،ضىُزٙٞسٜی اٍ٘یعٜٞای وٙطٍطاٖ اغّی ارتٕاػی زض
رأؼ ٝاست(ػزٓاغّ ٚ ٛضاتیٙس.)1392،ٖٛ
تا تٛر ٝتٔ ٝثاحج ٘ظطی ٔكطح ضس ٚ ٜحساسیت ٘ظطی ضىُ ٌطفت ،ٝایٗ پژٞٚص ٔثتٙی
تط ضٚیىطز تٛسؼٝی ٔطاضوتی  ٚزض ز ٚسكح ٔحّی ٟ٘ ٚازی ا٘زاْ ٔیپصیطز.
ريش پصيَص
ایٗ پژٞٚص تا ضٚش ویفی  ٚضٚیىطز ٘ظطیٝی ظٔیٝٙای ا٘زاْ ٔیپصیطز ،استطاتژی ٔٛضز
استفاز ٜزض آٖ استفاز ٜاظ ٔسَ پاضازایٕی وٛضتیٗ  ٚاستطاٚس است .تىٙیه رٕغآٚضی
اقالػات زض ایٗ تطضسی ٔػاحث ٝػٕیك تٛز ٜاست .رأؼٝی ٞسف زض سكح سى٘ٛتٍا-ٜ
ٞای غیطضسٕی ،ساوٙاٖ ٔٙاقك ضٟطن پسض -ضٟطن غیاز ضیطاظی ،ضٟطن غٙؼتی،
ضٟطن پطت تٙس ّٕٔىت  ٚزض سكح ساذتاضٟ٘ازیٕ٘ ،ایٙسٌاٖ تاْاالذتیاض زستٍاٜٞای
ارطایی زض واضٌطٞ ٜٚای فطٍٙٞی ،التػازی  ٚارتٕاػی سأا٘سٞی  ٚتٛإ٘ٙسساظی
سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ظیطٔزٕٛػٝی حٛظٜی ارتٕاػی استا٘ساضی وطٔاٖ است ،زض
ؾٕٗ ،اسأی شوط ضس ٜزض لسٕت یافتٞٝأ ،ستؼاض ٞستٙس.
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ضکل :1مىاعق َذف در بررسی (گسارش ادارٌی کل راٌ ي ضُرسازی استان کرمان)1393،
جذيل ضمارٌ ( :)1تعذاد مطارکت کىىذگان بٍ تفکیک محل سکًوت
ضزیف

فطاٚا٘ی

ػٛٙاٖ

تؼساز ٌعاضٜٞای استرطاد ضسٜ
زض سكح ارتٕاع ٔحّی زض سكح ٟ٘ازی
73

1

تؼساز ٔػاحثٞٝا زض سكح ٔحّی

43

2

ضٟطن پطت تٙس ّٕٔىت

11

تؼساز ٔفاٞیٓ تسٚیٗ ضسٜ

3

ضٟطن پسض

9

زض سكح ارتٕاع ٔحّی زض سكح ٟ٘ازی

4

ضٟطن غٙؼتی

13

5

ضٟطن غیاز ضیطاظی

10

6

تؼساز ٔػاحثٞٝا زض سكح

24

22

7

تؼساز ٔمِٞٝٛای ضىُ ٌطفتٝ

ٛٔ17ضز زض سكح ارتٕاع ٔحّی زض سكح ٟ٘ازی

زستٍاٟٞای زِٚتی
7

رٙس افطاز ٔٛضز ٔػاحث ٝزض سكح ساذتاض

10

3

ٟ٘ازی
8

ظٖ

ٔطز

9

6

11

رٙس افطاز ٔٛضز ٔػاحث ٝزض سكح ٔحّی
ظٖ

ٔطز

19

24

زض ایٗ پژٞٚص  ٚزض ٌطزآٚضی زازٜٞا اظ ضٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ٞسفٕٙس  ٚزض تحّیُ زازٜٞا اظ
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ضٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ٘ظطی استفاز ٜضس ٜوٛ٘ ٝػی ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی اظ حٛازثٚ ،لایغ ،تزطتٞٝا تط
اساس ٔفاٞیٓ زض حاَ تىٛیٗ است(ٞالض( ،)2008،فّیه( ٚ )1388 ،استطاٚس  ٚوطتیٗ،
.)1990
رٕغآٚضی  ٚتحّیُ زازٜٞا ت ٝضٚش ٔمایسٝای ٔسأ ٚ ْٚكاتك ضٚش استطٚسٚ 1
وٛضتیٗ 2ا٘زاْ (ضٚزضیه ٚ )2008 ،زض ٔطحّٝی تؼس  ٚتط ٔثٙای تمكیغ  ٚوسٌصاضی زازٜٞا
زض سٔ ٝطحّ ٚ ٝزض سكحی اظ ا٘تعاع ،تٌ ٝعاضٜٞأ ،فاٞیٓ ٔ ٚمِٞٝٛای حاغّ ٚ ٝاضتثاـ
تیٗ آٟ٘ا پطزاذتٝایٓ (وطتیٗ  ٚاستطٚس.)1390 ،
ٚاحس تحّیُ زض ایٗ ضٚشٔ ،ف ْٟٛاست  ٚوسٌصاضی ض٘ٚس یا فطآیٙسی تؼثیط ٔیضٛز وٝ
قی آٖ زازٜٞای ذاْ تفىیهٔ ،فْٟٛتٙسی  ٚتطویة ٔیض٘ٛس(ٔحٕسپٛض .)41: 1392،تطای
وسٌصاضی زازٞ ٜا اظ س ٝضٚش وسٌصاضی تاظٔ ،حٛضی  ٚا٘تراتی استفازٌ ٜطزیس ٚ ٜتٝ
ٔٙظٛض تطلطاضی پی٘ٛس تیٗ ٔمِٞٝٛای ضىٌُطفت ٝاظ ٔسَ پاضازایٕی پیطٟٙازی استطٚس ٚ
وٛضتیٗ استفازٔ ٜیٌطزز .ایٗ ٔسَ پاضازایٕی زض تط زاض٘سٜی ارعایی است ضأُ :ضطایف
ػّی ،ضطایف ٔساذٌّ ٝط ،ظٔی ،ٝٙپسیس ،ٜضاٞثطزٞای ػُٕ /تؼأُ  ٚپیأسٞا (استطٚس ٚ
وطتیٗ.)1391،
زض ایٗ تطضسی ػّٕی  ٚزض تحج زلت  ٚاػتثاض 3زازٜٞا ت ٝا٘سیطٝی ِیٙىّٗ ٌٛ ٚتا ضرٛع
ٌطزیس ٜاست .تط ایٗ اساس ٔستسَ وطزٖ ٔتٗ تا ٘مُ لَٞٛای لاتُ لث(َٛفّیهٚ )1388،
زضٌیطی قٛال٘ی پژٞٚطٍط تا ٔتٗ و ٝتاػج ضىٌُیطی زضن ٔٛحمی اظ ظٔیٔ ٝٙی-
ضٛز( ٕٝٞ ،)1385 ،ٗٔٛٞت ٝاػتثاض تحمیك وٕه ٔیوٙٙس .زض تحج اػتٕاز٘ 4یع زض ایٗ
پژٞٚص ت ٝا٘سیطٞٝای وطنٔ ٚ 5یّط ٚ 6اػتٕاز ٕٞعٔا٘ی ضرٛع ٔیٌطزز و ٝػثاضت است
اظ یىٛٙاذتی یا ٕٞساظی ٘تایزی و ٝزض یه ظٔاٖ ٚاحس تا اتعاضٞای ٔرتّف ت ٝزست
1

- Strauss
-Corbin
3
- Validity
4
- Reliability
5
- Kirk
6
- Miller
2
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آٔسٜا٘س(فّیه.)1388 ،
یافتٍَای تحقیق:
زازٜٞای ت ٝزست آٔس ٜتطای ایٗ پژٞٚص حاغُ ٛٔ 43ضز ٔػاحث ٝػٕیك زض سكح
سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ٛٔ 17 ٚضز ٔػاحثٝی ػٕیك زض سكح ساذتاض ٟ٘ازی تٛز ٜاست
و ٝحاغُ تمكیغ زازٜٞا زض سكح سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ٔ 24فٔ 10 ٚ ْٟٛم ٚ ِٝٛزض
سكح ساذتاض ٟ٘ازی ٔ 7فٔ 3 ٚ ْٟٛم ِٝٛاست .الظْ ت ٝتٛؾیح است و٘ ٝتایذ حاغُ اظ
استرطاد زازٜٞا زض ترص ساذتاض ٟ٘ازی ،زض لاِة ضطایف ٔساذٌّٝط آٚضز ٜضس ٜاست.
پذیذٌی تًسعٍویافتگی اقتصادی
یافتٞٝای ٘اضی اظ استرطاد زازٜٞا ،پسیسٜی تٛسؼ٘ٝیافتٍی التػازی سى٘ٛتٍاٜٞای
غیطضسٕی ضٟطوطٔاٖ ضا حاغُ ا٘تعاع ٔمِٞٝٛای ػسْ أٙیت اضتغاَ ،تاظاض وسة  ٚواض
غیطضسٕی  ٚپاییٗ تٛزٖ ویفیت ظ٘سٌی ساوٙاٖ ػٛٙاٖ  ٚزض ضاتك ٝتا ٔمِٝٛی ػسْ أٙیت
اضتغاَ ،تٔ ٝفاٞیٓ٘ ،ساضتٗ یه ضغُ پایساض٘ ،ساضتٗ یه ضغُ ٔطرع ،اضتغاَ واشب ٚ
تیىاضی ساوٙاٖ پطزاذتٝا٘س .ظٔا٘یاٖ ٛٔ ٚسٛی زض ٔماِٝای تا ػٛٙاٖ أٙیت اضتغاَ ٚ
ضاذػٟای ا٘ساظٌٜیطی آٖ ،أٙیت اضتغاَ ضا ت ٝػٛٙاٖ "حٕایت اظ افطاز زض تطاتط اظزست
زازٖ اضتغاَ تؼطیف ٔیوٙٙس؛ تسیٗ ٔؼٙا و ٝأٙیت اضتغاَ ،ظطفیتی است و ٝأىاٖ تساْٚ
اضتغاَ ضا تؿٕیٗ ٔیوٙس؛ اٌطچ ٝال ظْ ٘ثاضس و ٝواضٌط زض یه ضغُ فؼاِیت وٙس .تٝ
ػثاضت زیٍط ،أٙیت اضتغاَ اظ ایٗ ٔٙظط ،یه چاضچٛب ٟ٘ازی -ساظٔا٘ی تطای اضتغاَ
ٔستٕط ٔ ٚسا ْٚتّمی ٔیضٛز"(ظٔا٘یاٖ ٛٔ ٚسٛی.)1394،

تٙیاسسی اظ ٔطاضوت وٙٙسٌاٖ  ٚاظ ساوٙاٖ ٔٙكمٝی ضٟطن پسض اظٟاض ٕ٘ٛزٜا٘س و" ٝواض
ٔا ضا٘سیٔ ،ٝیضیٓ ضٚی ٔیس ٖٚضا٘س تیاضیٓ ی٘ ٝفط ٔاضٔ ٚیتط ٜسطواضٕٔ ،ى ٝٙچٙس ضٚظ
تا ا ٖٚواض وٙیٓ أا چٙس ضٚظ  ٓٞتیىاض تاضیٓ ،اغالً حساتی ٘یست ،تؼؿی فػال وٝ
واضٌیط ٕ٘ییاز ٔیضیٓ چتط تاظی ،اظ تٙسض یا ظاٞساٖ رٙس ٔیاضیٓ ایٙزا ٔیفطٚضیٓ ،یؼٙی
زالِی ٔیوٙیٓ".
٘ػیطی اظ ساوٙاٖ ٔٙكم ٝضٟطن پسض ػٛٙاٖ ٕ٘ٛزٜا٘س و"ٝتٛی ایٗ ٔٙكمٔ ٝیت٘ٛی ضغُ-
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ٞایی ٔخُ واضٌطی ،تٙایی ،چاٜوٙی ،ضا٘ٙسٜی ٔاضیٗ سٍٙیٗ ،زستفطٚضی ،چتطتاظی ،تِٛیس
 ٚفطٚش ا٘ٛاع ٔططٚتات اِىّیٔ ،اَذطی ،فطٚش ٔٛاز ٔرسض ٔ ٚحطن  ٚسالیٌطی،
رٕغ وطزٖ ؾایؼات ،پطٚضش حیٛا٘ات ذاٍ٘ی  ...ٚض ٚتثیٙی ،ایٙزا ساوٙاٖ تطای ظ٘سٌی
٘اچاض تٞ ٝط واضی زست ٔی ظ٘ٗ"
اظٟاضات ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ ٘طاٖ اظ آٖ زاضز و ٝساوٙاٖ سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی زض ضٟط
وطٔاٖ ،ت ٝزالیّی چ٘ ٖٛاپایساضی ضغّی٘ ،ساضتٗ یه ضغُ ٔطرع ،اضتغاَ واشب ٚ
تیىاضی ٞای فػّی ،اظ أٙیت اضتغاَ ٔٛضز ا٘تظاض ،تطذٛضزاض ٘ثٛز ٚ ٜایٗ زضحاِی است وٝ
أٙیت اضتغاَ ضا ٔیتٛاٖ ت ٝػٛٙاٖ ٔؤِفٝای ٔؤحط زض تحج تٛسؼٝی التػازی سى٘ٛتٍا-ٜ
ٞای غیطضسٕی ت ٝحساب آٚضز ،ظیطا أٙیت اضتغاَ ٔیتٛا٘س ظٔیٝٙی افعایص زضآٔس ،تٟثٛز
ویفیت ظ٘سٌی ،واٞص سكح فمط ٔ ٚحطٔٚیت زض ٔٙكم ٝضا تٕٞ ٝطا ٜزاضت ٝتاضس.
تاظاض وسة  ٚواض غیطضسٕیٔ ،مِٝٛای زیٍط زض ایٗ ضاتك ٝاست .زض وتاب تطآٚضز التػاز
ظیطظٔیٙی  ٚتحّیُ ػُّ ضىٌُیطی آٖ زض ایطاٖ  ٚزض ٘مُ لِٛی اظ تٔٛاس ،1یىی اظ
ٕٟٔتطیٗ ٚیژٌیٞای التػاز غیطضسٕی ،غیطلا٘٘ٛی تٛزٖ  ٚغیطٔزاظ تٛزٖ آٖ ػٛٙاٖ ضسٜ
 ٚزض ضاتك ٝتا آٖ ت ٝفؼاِیتٞایی چ ٖٛتِٛیس واالٞا  ٚذـسٔات ذـالف لـا٘ٔ ،ٖٛخـُ
ٔـاَ زظزی ،اذـاشی ،تِٛیس  ٚذطیس  ٚفطٚش ٔٛاز افی٘ٛی ،فحطا ٘یع اضاضٌ ٜطزیس ٜاست.
تط اساس ٘ظط تٔٛاس ،ایٗ ٘ٛع اظ وسة  ٚواضٞأ ،ثازالت تاظاضی زاضتٔ ٚ ٝاٞیت تِٛیس
 ٚتٛظیغ آٟ٘ا ٔیتٛا٘س لا٘٘ٛی یا غیطلا٘٘ٛی تاضٙس(ٔطوع پژٞٚصٞای ٔزّس ضٛضای
اسالٔی.)1382،

ضؾایی اظ ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ  ٚساوٙاٖ ضٟطن غٙؼتی ،اػتماز زاضت و"ٝاٌ ٝتیاٖ  ٚیٝ
چاضچٛتی ض ٚتؼطیف و ،ٗٙاظ ایٗ ٚؾؼیت تٟتط ،ٜاالٖ ٞطوی ٞطواضی ا٘زاْ ٔیزٝ٘ ،ٜ
ٔزٛظی ٔیذٛاز ٘ ٝت ٝوسی رٛاتٍٞ ٛست"
ضستٕی اظ ٔطاضوت وٙٙسٌاٖ  ٚافطاز ساوٗ زض ضٟطن پسض ،اػتماز زاضتٙس و" ٝذیّی اظ
واضایی و  ٝاالٖ زاض ٜا٘زاْ ٔیط ،ٝواضای حالَ ٘یست ،اٌ ٝزِٚت تیاز  ٚایٙزاض ٚسطٚسأٖٛ
- Thomas

1
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تس ،ٜذیّی اظ ایٗ واضایی و ٝاالٖ ٞست رٕغ ٔیط ٚ ٝی ٝواضای تٟتطی ایزاز ٔیط"ٝ
اظٟاضات ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ ٘طاٖ ٔی زٞس و ٝاٌط چ ٝتا ظٔاٖ ا٘زاْ ایٗ پژٞٚص ،اظ قطف
ساذتاض ٟ٘ازی التػازی ٔحّیٞ ،یچٍٔ ٝ٘ٛزٛظی تطای فؼاِیتٞای التػازی زض
سى٘ٛتٍاٞ ٜای غیطضسٕی ضٟط وطٔاٖ غازض ٍ٘طزیس ،ٜأا وسة  ٚواضٞایی زض ایٗ ٔٙاقك
ت ٝغٛضت غیطلا٘٘ٛی  ٚغیط ٔزاظ زض حاَ فؼاِیت ٞستٙس.
آذطیٗ ٔم ِٝٛزض تحج تٛسؼ٘ٝیافتٍی التػازی سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ،پاییٗ تٛزٖ
ویفیت ظ٘سٌی ساوٙاٖ ٔٙاقك ٔٛضز تحج است و ٝزض ضاتك ٝتا آٖ ٔیتٛاٖ تٔ ٝفاٞیٓ
ٔحطٔٚیت التػازی  ٚپاییٗ تٛزٖ سكح زضآٔس ساوٙاٖ اضاضٕٛ٘ ٜز .زض ٕٞیٗ ضاستا
ٔحممیٗ ویفیت ظ٘سٌی زض سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ضا زض"تؼس التػازی تا ٔؼیاضٞایی
چ ٖٛتاضتىفُٚ ،ؾؼیت اضتغأَ ،یعاٖ زضآٔس سطپطست ذا٘ٛاض ٔ ٚیعاٖ ض ٚ ٗٞاراضٜ
تثییٗ ٔیوٙٙس" (ضىٞٛی ،ضیطاظی  ٚحساز ٔمسْ.)1392،
ضستٕی ت ٝػٛٙاٖ یىی اظ ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ ساوٗ زض ٔٙكم ٝپطت تٙس ّٕٔىت ،اظٟاض

ٔیزاضتٙس ؤ " :ٝطىُ ٔا ٔطتٛـ ت ٝأطٚظ  ٚزیطٚظ ٘یست ،تیطتط اظ ٞیزس ٜساِ ٝؤ ٝی-
زٚیٓ أا زستٕ ٖٛت ٝرایی تٙس ٘طسٕ٘ ٚ ٜیت٘ٛیٓ تغییطی تٛی ٚؾغ ذٛزٔ ٖٛزاضتٝ
تاضیٓٞ ،ط ضٚظ ٚؾؼٕ ٖٛاظ ضٚظ لثُ تستط ٔیط ،ٝتٛی تستطیٗ ضطایف زاضیٓ ظ٘سٌی ٔی-
وٙیٓ ،زیٍ ٝػازت وطزیٓ ،تطای ٔسؤٚالٖ  ٓٞو ٝاغال ٔ٘ ٟٓیست".
حسیٙی ،اظ رّٕٔ ٝطاضوتوٙٙسٌاٖ ساوٗ زض ٔٙكم ٝضٟطن پسض اػتماز زاضتٙس و" ٝتمطیثاً
ٚؾغ ٔاِی  ٕٝٞساوٙاٖ ایٗ ٔٙكمٔ ٝخُ ٞ ٓٞست ٖٕٛٔٝٞ ،ظ٘سٌی سرتی زاضیٓ  ٚپِٛی
و ٝزض ٔیاضیٓ ت ٝسرتی وفاف ٞعیٞٝٙای ظ٘سٌیٕٔ ٛ٘ٛیز ٚ ٜاٌ ٝتا ٔطىّی ضٚت ٝض ٚتطیٓ
زیٍ ٝتیچاضٜایٓ".
اظٟاضات ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ ٘طاٖ ٔیزٞس و ٝساوٙاٖ سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ضٟط وطٔاٖ
تحت تأحیط ٔحطٔٚیت التػازی  ٚپاییٗ تٛزٖ سكح زضآٔس ساوٙاٖ ،سكح پاییٙی اظ ویفیت
ظ٘سٌی ضا تزطتٔ ٝیوٙٙس.
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جذيل ضمارٌ( :)2مفاَیم ي مقًلٍَای مربًط بٍ پذیذٌ

ٔفْٟٛ

ٔمِٝٛ

زستٝ

٘ساضتٗ یه ضغُ پایساض
٘ساضتٗ یه ضغُ ٔطرع

ػسْ أٙیت اضتغاَ

اضتغاَ واشب
پسیس ٜتٛسؼ٘ٝیافتٍی

تیىاضی

التػازی
غیط ٔزاظ تٛزٖ وسة  ٚواضٞای

تاظاض وسة  ٚواض غیط ضسٕی

ضىُ ٌطفتٝ
غیط لا٘٘ٛی تٛزٖ تطذی اظ وسة ٚ
واضٞای ضىُ ٌطفتٝ
ٔحطٔٚیت التػازی

ویفیت پاییٗ ظ٘سٌی ساوٙاٖ

پاییٗ تٛزٖ سكح زضآٔس ساوٙاٖ

ضرایظ علّی:
زض ضاتك ٝتا ضطایف ػّّی ٔطتٛـ ت ٝتٛسؼ٘ٝیافتٍی التػازی سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ضٟط
وطٔاٖ ٔمِٞٝٛای فمساٖ ٟٔاضتٞای فٙی ،ؾؼف سطٔایٝی ارتٕاػی  ٚػسْ
ٔسؤِٚیتپصیطی ساذتاض ٟ٘ازی زض لثاَ ٚؾؼیت التػازی ٔطزْ ٔٙكم ٝاظ ٔػاحثٞٝای
ا٘زاْ پصیطفت ٝا٘تعاع ٌطزیسٜا٘س ،و ٝزض ضاتك ٝتا ٔمِٝٛی ؾؼف ٟٔاضتٞای ضغّی  ٚفٙی
ساوٙاٖ ٔیتٛاٖ تٔ ٝفاٞیٓ ؾؼف ٟٔاضتٞای ترػػی یا فٙی  ٚؾؼف آٔٛظشٞای
واضتطزی اضاض ٜوطز .ا٘سیطٕٙساٖ اػتماز زاض٘س و ٝتطای تٟثٛز ٚؾؼیت سى٘ٛتٍاٜٞای
غیطضسٕیٔ ،ؤحطتطیٗ تط٘أ ،ٝتٛإ٘ٙسساظی ساوٙاٖ است ؤ ٝیتایست اظ قطیك "واستٗ
فاغّٞٝای ٟٔاضتی  ٚایزاز فطغتٞای تٛسؼٝی ٟٔاضتٞای ذالق فٙی  ٚواضآفطیٙی
تطای ٔطزاٖ ،ظ٘اٖ  ٚرٛا٘اٖ تٙٔ ٝظٛض اضتغاَ زض تاظاضٞای ضسٕی  ٚیا ذٛز اضتغاِی
غٛضت پصیطز"(ساالض٘ٚسیاٖ ٕٞ ٚىاضاٖ.)144 :1395،

مًاوع تًسعٍی اقتصادی سکًوتگاٌَای غیررسمی ضُر کرمان15 / ...

غازلی اظ ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ ساوٗ زض ٔٙكمٝی ضٟطن غٙؼتی ،اظٟاض ٔیزاضتٙس ؤ" :ٝا
ساوٙاٖ  ،ایٙزا ٞیچ فٗ یا ترػع ٔطرػی ٘ساضیٓ  ٚت ٝذاقط ٕٞی ٝٙو ٝواض زضست ٚ
حساتی ٕ٘ ٓٞیت٘ٛیٓ زست  ٚپا وٙیٓ،

ػثاسظاز ،ٜاظ ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ ساوٗ زض ضٟطن غیاز ضیطاظی ٘یع اػتماز زاضتٙس" ایٙزا
آزٔی و ٝترػػی زاضت ٝتاض٘ ٝساضیٓ ،تارایی ؤ ٗٔ ٝیز ٕٝٞ ٓ٘ٚواضٌط ٞستٗٔ ،یضٖ
ض ٚی ٔیس ٖٚز٘ثاَ واض ،اِثت ٝا٘ٚزا  ٓٞتؼؽ ٚلتا واض ٌیطضٕ٘ ٖٛیاز چٞ ٖٛطوی واضٌط
ترٛاز افغا٘یا ضٔ ٚیتطٔ ٚ ٜیٍ ٝافغا٘یا تٟتط واض ٔیوٕٞ ،ٗٙیٗ تاػج ٔیط ٝو ٝذیّی ٚلتا
تیىاض تٕ٘ٛیٓ.
اظٟاضات ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ ٘طاٖ ٔیزٞس و ٝسى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ضٟط وطٔاٖ"تطای
تٛسؼٝی التػازی ٘یاظ ت ٝظطفیت تٛسؼٝپصیطی زضایٗ ضاتك ٝزاض٘س  ٚآٔٛظشٞای ٟٔاضتی
 ٚفٙی  ٚترػػی"(ٔالضاٞی ٔ ٚالضاٞی )52 :1392،ساوٙأٖ ،یتٛا٘س ت ٝػٛٙاٖ یه
ٔؤِفٝی ٔؤحط ایٗ ظطفیت ضا زض ٔٙاقك ٔٛضز تطضسی ایزاز وٙس.
ؾؼف سطٔایٝی ارتٕاػی ٔمِٝٛای زیٍط زض تحج ضطایف ػّّی تٛسؼ٘ٝیافتٍی التػازی
سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ضٟط وطٔاٖ ػٛٙاٖ ٔیضٛز ؤ ٝیتٛاٖ آٖ ضا ٔثتٙی تط ٔفاٞیٓ

ؾؼف اػتٕاز  ٚضثىٞٝای ارتٕاػی ؾؼیف ساوٙاٖ سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی تؼطیف
ٕ٘ٛز ".سطٔای ٝی ارتٕاػی اظ ٘ظط تٛضزی ٛتط تؼٟسات  ٚاضتثاقات ارتٕاػی ٔثتٙی است،
سطٔایٝی ارتٕاػی ،ا٘ثاضت ٔٙاتغ تاِفؼُ  ٚتاِمٜٛای است ؤ ٝطتٛـ ت ٝزاضتٗ ضثىٝای
٘سثتاً پایساض اظ آضٙایی  ٚضٙاذت ٔتماتُ استٔ ،حمماٖ ٕٞچٙیٗ اػتماز زاض٘س و ٝػؿٛیت
زض یه ٌط ٜٚتطای ٞط یه اظ اػؿا اظ قطیك حٕایت یه سطٔایٝی رٙثی ،غالحیتی
فطأ ٓٞیٕ٘ایس و ٝآ٘اٖ ضا ٔستحك اػتثاض تٔ ٝؼا٘ی ٔرتّف ؤّٕ ٝیوٙس(ذٛضفط ٚ
ٔیطظاذا٘ی ،)5 :1395،زض ٕٞیٗ ضاستا پاتٙاْ ٘تیزٔ ٝیٌیطز و ،ٝسطٔایٝی ارتٕاػی ٓٞ
ارطای سیاست  ٓٞ ٚارطای التػاز ضا تمٛیت ٔیوٙس (ذٛضفط ٔ ٚیطظاذا٘ی.)1395 ،
ساالضی ،ت ٝػٛٙاٖ یىی اظ ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ ساوٗ زض ضٟطن غیاز ضیطاظی ،اظٟاض

ٔیزاضتٙس ؤ " :ٝا ٘یاظ تٚ ٝاْ زاضیٓ أا تا٘هٞا اظ ٔا ز ٚؾأٗ واضٔٙس ٔیذٛاٖ ،حاال ضٕا
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تٍیٗ ٔٗ ز ٚؾأٗ واضٔٙس اظ وزا تایس رٛض وٚ ،ٓٙالؼیت ایٙى ٝوسی ؾأٗ ٔا ٕ٘یط،ٝ
ٔطزْ غطیة و ،ٝ٘ ٝحتی آضٙاٞای زضر ٝیه آزْ  ٓٞایٗ ضٚظا زیٍ ٝحاؾط ٘یستٗ تطای
ذٛزض ٖٛزضز س ط زضست و ،ٗٙتستط اظ  ٕٝٞای ٝٙؤ ٝا ٞیچی تطای ٌطٌ ٚصاضتٗ ٓٞ
٘ساضیٓ"
ضستٕی  ٓٞت ٝػٛٙاٖ یىی زیٍط اظ ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ ساوٗ زض ٔٙكمٝی پطتتٙس ّٕٔىت

اػتماز زاضتٙس و" ٝتٛی ایٗ رأؼ ٝاٌ ٝوسی ض٘ ٚساضت ٝتاضی ،ضسٛایی  ٚزستت تٞ ٝیچ
را تٙس ٕ٘یط ،ٝضفتیٓ ٚاْ تٍیطیٓٔ ،سؤِٚص ٔیٍ ٝتایس زٚتا ؾأٗ واضٔٙس ضسٕی زاضتٝ
تاضی ،تا چٙس ٘فط ؤ ٝیطٙاذتٓ ای ٛٙزض ٔیٌ ٖٛصاضتٓ أا ٞیچىس ْٚلث٘ َٛىطزٖ ٌ ٚفتٗ
ٔا لثال ؾأٗ ضسیٓ زیٍٕ٘ ٝی ت٘ٛیٓ ؾأٗ تطیٓ ،ضفتیٓ ز٘ثاَ رٛاظ وسة ،ا٘ٚمسض تاال ٚ
پایی ٖٕٛٙوطزٖ و ٝپططیٕ ٖٛضسیٓ ،ذسا ٘ى ٝٙواضت ٌیط و ،ٝٙایٙزا وسی وٕىت ٕ٘ی-
و"ٝٙ
اظٟاضات ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ ٘طاٖ اظ ؾؼف سطٔایٞٝای ارتٕاػی زض سى٘ٛتٍاٜٞای
غیطضسٕی ضٟط وطٔاٖ زاضز".زض ساِٟای اذیط تحج سطٔایٝی ارتٕاػی رایٍاٚ ٜیژٞای
زض ٘ظطیٞٝا ٔ ٚثاحج التػازی تاظ ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜكاِؼات ٔتؼسزی زض وطٛضٞای ٔرتّف
غٛضت ٌطفت ٝپصیطفت ٝو٘ ٝطاٖ ٔیزٞـس ضاتكـٝی تـسیاض ٘عزیىـی تیٗ سطٔایٝی
ارتٕاػی  ٚػّٕىطز التػازی یه رأؼـٚ ٝرـٛز زاضز"(سٛضی،)54 :1393 ،
ػسْ ٔسؤِٚیتپصیطی ساذتاض ٟ٘ازی زض لثاَ ٚؾؼیت التػازی ٔطزْ ٔٙكم ٝآذطیٗ ٔمِٝٛ
زض تحج ضطایف ػّّی حاوٓ تط پسیسٜی تٛسؼ٘ٝیافتٍی التػازی سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی
ضٟط وطٔاٖ است .زض ٍ٘طش ٟ٘ازٌطا ،تٛسؼ ٝزض پاسد ت ٝتىأُ تسضیزی ٟ٘ازٞا ایزاز
ٔیضٛز ،تٙاتطایٗ ٔیعاٖ ضضس  ٚتٛسؼٝیافتٍی وطٛضٞا ت ٝزضرٝی وٙتطَ ضیسهٞا ٚ
ٔراقطات تزاضی تٚ ٝسیّٝی ٟ٘ازٞا تستٍی زاضزٟ٘ .ازٞای واضآٔس ٔٛرة واٞص ٞعی-ٝٙ
ٞای اقالػاتی ،تطٛیك تطىیُ سطٔای ٚ ٝحطوت آظازا٘ٝی آٖ ،اراظٜی لیٕتی ضسٖ
ضیسهٞا ٕٞ ٚچٙیٗ سایط تسٟیالت ٔطاضوتی ٔیض٘ٛسٌ .ستطش ایٗ ٟ٘ازٞا ذٛز ت ٝذٛز
تاػج ٌستطش  ٚتٛسؼٝی غٙایغ  ٚفؼاِیتٞای التػازی ٔیٌطزز(ضٔؿا٘ی تاغطی ٚ
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ٔیطفطزی.)132 :1393 ،
حسیٙی ،اظ رّٕٔ ٝطاضوتوٙٙسٌاٖ ساوٗ زض ٔٙكمٝی ضٟطن پسض اػتماز زاضتٙس وٝ

" زستٕاٖ ذاِی٘ ٚ ٝیاظ ت ٝوٕه زِٚت زاضیٓٔ ،ا ٔزثٛض ضسیٓ وطاٚضظی  ٚظٔیٗٞایٕاٖ ضا
 َٚوٙیٓ  ٚتیاییٓ ایٙزا چ ٖٛتؼس اظ ذطىساِی زِٚت ٞیچ واضی تطای ٔا ا٘زاْ ٘ساز،
ایٙزا  ٓٞوٞ ٝستیٓ زِٚت ٞیچ ٕٞىاضی تا ٔا ٘ساضٔ ٚ ٜا ضٚت ٝحاَ ذٛزٔ َٚ ٖٛوطز."ٜ

ایعزپٙا ،ٜاظ ساوٙاٖ ٔٙكمٝی ضٟطن غیاز ضیطاظی اػتماز زاضتٙس ؤ" ٝا ٘اچاض اظ آٔسٖ تٝ
ایٗ ٔٙكم ٝضسیٓ ،زِٚت ٘طست ٝتٛز  ٚا٘تظاض ٔیوطیس تا ٔا اظ ٌطٍٙی تٕیطیٓ ،ضٕا تپطسیس
ٔا چٙس ساَ ظ٘سٌی سرت ض ٚاظ سط ٌصض٘ٚسیٓ  ٚتپطسیس زِٚت چ ٝوٕىی تٔ ٝا وطز،ٜ
حاال أٚسیٓ ایٙزا واضٌطی ٔیوٙیٕٓٞ ،یٙزا  ٓٞذیطش وٕ٘ ٝیضسٞ ،ٝط ضٚظ ی ٝزضزسطی
تطأ ٖٛزضست ٔیو ،ٝٙتطیس تثیٙیس تٛی وطٛضای زیٍ ٝت ٝفىط حی٘ٚٛاٞ ٓٞسٗ ،آزٔا وٝ
رای ذٛز زاضٖ"
اظٟاضات ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ ٘طاٖ ٔیزٞس ؤ ٝسؤِٚیتپصیطی ساذتاض ٟ٘ازی ٔحّیٔ ،ی-
تٛا٘س زض سى٘ٛتٍاٞ ٜای غیطضسٕی ضٟط وطٔاٖ ،تسٟیٍّط تحمك فطآیٙسٞای تٛسؼٝی
التػازی تاضس ،زض ٚالغ ساذتاض ٟ٘ازی شوط ضس ،ٜضطایكی ضا فطأ ٓٞیٕ٘ایس تا زض آٖ
ساوٙاٖ تتٛا٘ٙس زض ضاتك ٝتا ٔٛؾٛع تٛسؼٝی التػازی ،الساْ ٞای ٔؤحطی زاضت ٝتاضٙس.
جذيل ضمارٌ( :)3مفاَیم ي مقًلٍَای مربًط بٍ ضرایظ علّی

ٔفْٟٛ

ٔمِٝٛ

زستٝ

ػسْ ٚرٛز ترػع زض تیٗ ساوٙاٖ
فمساٖ آٔٛظشٞای واضتطزی زض ٔٙكمٝ

فمساٖ ٔىا٘یعْٞای ٟٔاضت آٔٛظی
واضتطزی زض ٔٙكمٝ

اػتٕاز ارتٕاػی

ؾؼف سطٔایٝی ارتٕاػی

ضثىٞٝای ارتٕاػی ؾؼیف
فمساٖ تط٘أٞٝای حٕایتی زِٚت

ػسْ ٔسؤِٚیتپصیطی ساذتاض ٟ٘ازی زض
لثاَ ٚؾؼیت التػازی ٔطزْ ٔٙكمٝ

تیتفاٚتی ساذتاض ٟ٘ازی

ضطایف ػّّی
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زمیىٍ ي بستر
زضتاضٜی ظٔیٝٙی ٔطتثف تا پسیسٜی تٛسؼ٘ٝیافتٍی التػازی سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی،
٘تیزٝی حاغُ اظ استرطاد زازٜٞا ،ا٘تعاع ٔمِٝٛی ػسْ پتا٘سیُ سطٔایٌٝصاضی زض ٔٙاقك
شوط ضس ٜاست .ایٗ ٔمٔ ِٝٛثتٙی تط ٔفاٞیٓ پاییٗ تٛزٖ اٍ٘یعٜی سطٔایٌٝصاضی ٔ ٚحسٚز
تٛزٖ فطغتٞای ضغّی تؼطیف ٔیضٛز.
تط اساس ٘ظط ٔحمماٖ ،تٛسؼ ٚ ٝپیططفت ٔٙاقك ٔحط ْٚزض ظٔیٞٝٙای التػازی ٘یاظٔٙس
سطٔایٌٝصاضی است؛ ت ٝػثاضت زیٍط ضضس  ٚتٛسؼٝی التػازی تس ٖٚا٘ثاضت ٚ
سطٔایٌ ٝصاضی ٕٔىٗ ٘رٛاٞس تٛز .تیطتط ٔتفىطاٖ زِیُ تٛسؼ٘ٝیافتٍی تسیاضی اظ وطٛضٞا
ضا وٕثٛز زضآٔس ،پسا٘ساظ  ٚزض ٘تیز ٝسطٔایٌٝصاضی ٘اوافی ٔیزا٘ٙس .سطٔایٌٝصاضی ٔی-
تٛا٘س ترص تِٛیسی ضا تحطن ترطس  ٚتا افعایص تِٛیس ٔٛرة ضضس تزاضت  ٚتٟثٛز
سكح ظ٘سٌی ٔطزْ  ٚضضس  ٚتٛسؼٝی التػازی ضٛز(ٔیطتالطی  ٚسالحٛضظی:1395 ،
.)102

ایعزپٙا ،ٜاظ ساوٙاٖ ٔٙكمٝی ضٟطن غیاز ضیطاظی اػتماز زاضتٙس و" ٝت ٝذاقط تحجٞایی وٝ
زِٚتیا زض ضاتك ٝتا غیطضسٕی تٛزٖ  ٚغیطلا٘٘ٛی تٛزٖ سى٘ٛت ،تٛی ایٗ ٔٙكم ٝضا ٜا٘ساذتٗ ٚ
ٔطىُ ٘اأٙی ،زٌٞ ٝیطىی حاؾط ٘یست تیاز ایٙزا سطٔایٌٝصاضی وٞ ،ٝٙطچٙس  ٓٞو ٝتطاش
سٛز زاضت ٝتاض ،ٝچ ٖٛشٙٞیت ذٛتی اظ ایٗ قٛض ٔٙاقك ٘ساض ،ٜزِٚت  ٓٞتٟص اراضٕ٘ ٜیس".ٜ
ٔف ْٟٛزیٍط ٔحسٚز تٛزٖ فطغتٞای التػازی زض ٔٙاقك ٔٛضز تطضسی استٔ .حمماٖ
اػتماز زاض٘س و ٝزض ایٙٔ ٍٝ٘ٛٙاقك "ٔفٔ ْٟٛحسٚز تٛزٖ فطغتٞای التػازی اتؼاز
ٔرتّفی اظ فؼاِیتٞای التػازی ٔٙكم ٝضا زض تط ٔیٌیطز ،تطای ٔخاَ ٕٔٛٙػیت زض غسٚض
ٔزٛظٞا ٔ ٚحسٚزیتٞای ٔاِی ،زستطسی ساوٙاٖ ت ٝظٔیٝٙی سطٔایٌٝصاضی ٚ ٚرٛٔ ٜٛضز
٘یاظ تطای سطٔایٌٝصاضی ضا ٔحسٚز وطز ٚ ٜظطفیت ٞطٌ ٝ٘ٛسطٔایٌٝصاضی زض٘ٚی یا
تیط٘ٚی ٔ ٚطاضوت ٔؤحط ساوٙاٖ زض ایٗ ضاتك ٝضا تا ٔطىُ ٔٛارٔ ٝیساظز(فتحی:1392،
.)69

تٙی اسسی اظ ساوٙاٖ ٔٙكمٝی ضٟطن پسض اظٟاض ٔیزاضتٙس و" :ٝزِٚت ایٙزاض ٚت ٝأاٖ
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ذسا  َٚوطز ،ٜوّی ر ٖٚٛزاضیٓ ایٙزا تیىاضٖ ،اٌ ٝظٔی ٝٙتطاضٕٛٞ ٖٛاض ٘ثاض ٝسطذٛضزٜ
ٔیطٗ ٔ ٚیطٖ تٛی ی ٝواضایی و ٝآذط  ٚػالثت ٘ساض ،ٜاالٖ ضٕا تثیٙیس ایٙزا چی ٞست،
اسٕص ٔسى٘ٛی ،ٝأا ٚالؼا تیات"ٝ٘ٛ
اظٟاضات ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ ٘طاٖ ٔیزٞس و ٝسى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ضٟط وطٔاٖ ت ٝزِیُ
ػسْ پتا٘سیُ التػازی الظْ٘ ،تٛا٘ستٝا٘س اٍ٘یعٜی وافی ضا زض افطاز زض٘ٚی  ٚتیط٘ٚی تطای
ٞطٌ ٝ٘ٛسطٔایٌ ٝصاضی ایزاز ٕ٘ایٙسٕٞ ،چٙیٗ ٔٙاقك شوط ضس ٜفالس ٞطٌ ٝ٘ٛفطغت ضغّی
ٔزاظ  ٚلا٘٘ٛی ٘یع ٞستٙس.
جذيل ضمارٌ( :)4مفاَیم ي مقًلٍَای مربًط بٍ ضرایظ زمیىٍای

ٔفْٟٛ

ٔمِٝٛ

زستٝ

پاییٗ تٛزٖ اٍ٘یعٜی سطٔایٌٝصاضی زض ٔٙكمٝ
ٔحسٚز تٛزٖ فطغتٞای ضغّی زض ٔٙكمٝ

ػسْ پتا٘سیُ سطٔایٌٝصاضی زض ٔٙكمٝ

ظٔیٝٙ

ضرایظ مذاخلٍگر
زض ضاتك ٝتا ضطایف ٔساذٌّٝط یا ٔحسٚزوٙٙسٜی ضاٞثطزٞای ػُٕ /تؼأُ زض سى٘ٛتٍاٜٞای
غیطضسٕی ضٟط وطٔأٖ ،مِٞٝٛای وٓتٛا٘ی ساذتاض ٟ٘ازی زض تفسیط اسٙاز تاالزستی ،وٓ-
تٛا٘ی ساذتاض ٟ٘ازی زض ارطای سٙس تاالزستی ٔطتٛـ ت ٝسأا٘سٞی  ٚتٛإ٘ٙسساظی
سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ٌ ٚطایص ساذتاض ٟ٘ازی ٔحّی ت ٝتٟطٜتطزاضی سیاسی اظ
ٔٛؾٛع سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ،استرطاد ضسٜا٘سٔ .حمماٖ اػتماز زاض٘س و" ٝزض ازتیات
تٛسؼٝی ٔطاضوتی  ٚزض ضاتك ٝتا ٔٛؾٛع سأا٘سٞی  ٚتٛإ٘ٙسساظی سى٘ٛتٍاٜٞای
غیطضسٕی ،ساذتاض ٟ٘ازی ٘ ٝت ٝػٛٙاٖ ٔؼٕاض یا تط٘أٝضیع  ٚیا تأٔیٗوٙٙس ٚ ٜیا ٘ظٓزٙٞس،ٜ
تّى ٝت ٝػٛٙاٖ یه ضطیه" (زازاشپٛض  ٚػّیعاز ٚ")58 :1390 ،ٜتسٟیٍّط فطآیٙس تٛسؼ"ٝ
(چاً٘ )482 :2011 ،است و٘" ٝمص اغّی آٖ فطإٛ٘ ٓٞزٖ ظٔیٝٙی ٔساػس تطای
ٔطاضوت  ٚذٛزیاضیٞای ٞسایت ضس ٜساوٙاٖ تا ضٚیىطز "ایزاز  ٚیا تمٛیت ٌطٜٞٚای
ٔٛرٛز ٔحّی  ٚاستمالَ آٟ٘ا تطای ٔطاضوت فؼاَ"(ٚاٖ ٞهٛٔ ٚ )6 :2003 ،ارٔ ٟٝؤحط
تا فطغتٞا  ٚیا استفاز ٜاظ ظطفیتٞای اتالغی  ٚیا "تسٟیٍّطی تطای ضىٌُیطی
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اتتىاضات  ٚاٍ٘یعٜٞای فطزی زض زضٌ ٖٚطٜٞٚاست"(ٚاٖٞه ،)2003 ،وٓتٛا٘ی ساذتاض
ٟ٘ازی زض تفسیط  ٚارطای اسٙاز تاالزستی ٌ ٚطایص ساذتاض ٟ٘ازی ٔحّی ت ٝسیاسی وطزٖ
ٔٛؾٛع سأا٘سٞی  ٚتٛإ٘ٙسساظی سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕیٔ ،یتٛا٘س ض٘ٚس تحمك
تٛسؼٝی ٔطاضوتی زض ٔٙاقك ٔٛضز تطضسی ضا ٔحسٚز  ٚحتی ٔتٛلف ٕ٘ایس.

غازلی اظ ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ سكح ٟ٘ازی ػٛٙاٖ ٔیزاضتٙس ؤ" ٝا تاو ٖٛٙتٛی ایٙزٛض واضا
٘ثٛزیٓ  ٚچیعی ٕ٘یز٘ٚیٓ  ٚاظ آٖ تستط ای ٝٙؤ ٝسؤٚالٖ واضٌط ٓٞ ٜٚچیع ظیازی زض ایٗ
ضاتكٕ٘ ٝی ز ٚ ،ٗ٘ٚاظ قطظ غحثتاض ٖٛوأال ٔطرػ ٝو ٝا٘ٚا  ٓٞآضٙایی ذاغی تا ایٗ
قٛض واضا ٘ساضٖ ٌٚ ،ط ٘ ٝتطای تٟثٛز ٚؾؼیت ٔٙاقك ٔٛضز تحج ،تیٗ ذٛزض ٖٛتمسیٓ واض
ٕ٘ی وطزٖ"

ٔیطحسیٙی ،اظ رّٕ ٝزیٍط ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ سكح ٟ٘ازی زض ایٗ ضاتك ٝاػتماز زاضتٙس وٝ
" یىطثٕ٘ ٝیط ٝتٛی ایٙكٛض ٔٙاقك تغییطات ظیازی تٛرٛز آٚضز ،تٟتطٔ ٜسؤٚالٖ تیطتط
ترػػی ت ٝایٗ ٔٛؾٛػات ٍ٘ا ٜو ٗٙتا سیاسی،وسی ٕ٘یتٛا٘ٔ ٝا ضضٔ ٚزثٛض وٙیٓ تطٖ
تٛی ایٗ ٔٙاقك ٔٙاتغ ساظٔا٘یٕٞ ٛ٘ٛعی ٝٙوٙیٓ"
اظٟاضات ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ٘ ،طاٖ ٔیزٞس و ٝساذتاض ٟ٘ازی ٔحّی اظ ظطفیت ٔسیطیتی
(ٞسایتٍطی)  ٚواضضٙاسی(تسٟیٍّطی) الظْ زض ضاتك ٝتا ٔٛؾٛع سأا٘سٞی ٚ
تٛإ٘ٙسساظی سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ٙٔ ٚاتغ لا٘٘ٛی ٕٔىٗ زض ایٗ ضاتك ٝتطذٛضزاض
٘ثٛز ٚ ٜتٕٞ ٝیٗ زِیُ زضٌیط ٔساذّٞٝای غیطترػػی  ٚغیط ٔؤحط ضس٘ ٚ ٜتٛا٘ست ٝآٍ٘ٝ٘ٛ
و ٝتایس ظٔیٝٙی تغییطات ٔٛضز ا٘تظاض ضا زض ٔٙاقك شوط ضس ٜتسٟیٍّطی ٞ ٚسایتٍطی
ٕ٘ایس.
جذيل ضمارٌ( :)5مفاَیم ي مقًلٍَای مربًط بٍ ضرایظ مذاخلٍگر

ٔفْٟٛ

ٔمِٝٛ

ؾؼف ضٙاذت ترػػی ساذتاض پاییٗ تٛزٖ ظطفیت ساذتاض ٟ٘ازی زض
ٟ٘ازی اظ تط٘أٝ
سطزضٌٕی ساذتاض ٟ٘ازی زضتاضٜی
ضساِت تط٘أٝ

تفسیط اسٙاز تاالزستی

زستٝ
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تزطتٝی واضی ؾؼیف ٕ٘ایٙسٌاٖ پاییٗ تٛزٖ ظطفیت ساذتاض ٟ٘ازی زض
ساذتاض ٟ٘ازی

ضطایف ٔساذٌّٝط

ارطای اسٙاز تاالزستی

ٔطرع ٘ثٛزٖ یه زستٍأ ٜتِٛی
ٔسّف تطای ارطای تط٘أٝ
ؾؼف آٔٛظش الظْ واضضٙاساٖ
ساذتاض ٟ٘ازی
ٌطایص ٔسیطاٖ ساذتاض ٟ٘ازی تٝ

ٌطایص ساذتاض ٟ٘ازی ٔحّی تٝ

تٟطٜتطزاضی سیاسی اظ ٔٛؾٛع

تٟطٜتطزاضی سیاسی اظ ٔٛؾٛع

سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی

سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی

ٌطایص ساذتاض ٟ٘ازی ٔحّی تٝ
السأات ٕ٘ایطی سیاسی زض
سى٘ٛتٍاٜٞای غیط ضسٕی

راَبردَای عمل /تعامل
ضاٞثطزٞای ػُٕ /تؼأُ زض ضاستای پاسرٍٛیی ت ٝپسیسٜی ٔٛضز ٔكاِؼٔ ٚ ٝثتٙی تط ضطایف
ظٔیٝٙای  ٚضطایف ٔساذٌّٝط تسٚیٗ ٔیض٘ٛس .زض ایٗ تطضسی ٔطارؼ ٝفطز فطز ساوٙاٖ تٝ
ساذتاضٞای ٟ٘ازی التػازیٔ ،ىاتثٞٝای فطزی ساوٙاٖ تا ساذتاضٞای ٟ٘ازی التػازی،
تأ ٔیٗ ٘یاظٞای التػازی ذا٘ٛاز ٜاظ قطیك ٔطارغ غیطضسٕیٛ٘ ،ضتٗ استطٟاز ٔحّی ٚ
اضائ ٝتٔ ٝمأات وطٛضی تٙٔ ٝظٛض زضیافت ذسٔات التػازی ،رٕغ ضسٖ زضب استا٘ساضی
ٔ ٚكاِثٌٝطی زض ظٔیٝٙی ذسٔات التػازیٔ ،ىاتث ٝتا ٕ٘ایٙسٌاٖ ٔزّس زض ظٔیٝٙی
ذسٔات التػازی ٔٙكم ،ٝتستٗ رازٜی اغّی ٕٞطا ٜتا حطوتٞای ذطٗ ٔ ٚكاِثٌٝطی زض
ظٔیٝٙی ذسٔات التػازی ،پصیطش ضطایف التػازی ٔٛرٛز ٔٙكم ٝتٛسف تؼساز ظیازی اظ
ساوٙاٖ ،ا٘كثاق تؼساز ظیازی اظ ساوٙاٖ تا ضطایف التػازی سى٘ٛت زض ٔٙاقك ٔٛضز
تطضسی ،ذٛززاضی تؼساز ظیازی اظ ساوٙاٖ اظ ٞطٌ ٝ٘ٛپیٍیطی زض ظٔی ٝٙتٟثٛز ٚؾؼیت
التػازی ٔٙكم ٚ ٝذٛززاضی ساوٙاٖ اظ ٞطٌ ٝ٘ٛسطٔایٌٝصاضی التػازی زض سى٘ٛتٍاٜٞای
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غیطضسٕی ،اظ رّٕ ٝضاٞثطزٞایی ٞستٙس و ٝتا تٛر ٝت ٝضطایف ظٔیٝٙای  ٚضطایف ٔساذٌّٝط
تٛسف ساوٙاٖ سى٘ٛتٍاٞ ٜای غیطضسٕی ضٟط وطٔاٖ  ٚتٙٔ ٝظٛض تٟثٛز ضطایف التػازی
ٔٙاقك ٔٛضز تطضسی اتراش ضسٜا٘س.
ػثاسی اظ ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ  ٚساوٙاٖ ضٟطن پطت تٙس ّٕٔىت ،اظٟاض ٔیزاضتٙس وٝ

"تطای ٌطفتٗ ذسٔات تٛی ظٔیٞٝٙای التػازی ،تٟٙا ضاٞی و ٝت ٝشٔ ٖٕٛٙٞیضسیس ٜایٗ
تٛز ٜو ٝتطیٓ  ٚسط  ٚغسا ضا ٜتا٘ساظیٓ یا اػتطاؼ وٙیٓ و ٝضایس زِٚتیا ٔزثٛض تطٗ
ت ٖٕٟٛأىا٘ات تسٖ ،أا تا ایٗ ِحظ ٝچٙساٖ ٘تیزٝای ٍ٘طفیٓ"
غازلی اظ ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ ساوٗ زض ٔٙكمٝی ضٟطن غٙؼتی ٘یع اػتماز زاضتٙس و" ٝتؼساز
ظیازی اظ ساوٙاٖ ٕٞیٗ ٚؾؼیت آضفت ٝض ٚپصیطفتٗ ،یؼٙی ایٙى ٝزیٍ ٝتطاض٘ ٟٓٔ ٖٛیست
یا ػازت وطزٖ ٝ٘ ،پیٍیطی ٔیو ٚ ٗٙحطفص ضٔ ٚیظ٘ٗ"
اظٟاضات ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ ٘طاٖ ٔیزٞس و ٝضاٞثطزٞای ساوٙاٖ سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی
ضٟط وطٔاٖ ،ت ٝزِیُ ػسْ تسٟیٍّطی ٞ ٚسایتٍطی ٔٛحط ساذتاض ٟ٘ازی  ٚػسْ ضىٌُیطی
ظطفیتٞای ٔحّی  ٚظٔیٔ ٝٙساػسٔ ،ثتٙی تط لٛاػسٙٔ ،اتغ  ٚضٚشٞای تؼطیف ضس ٜزض
اسٙاز لا٘٘ٛی اتالغی ،تسٚیٗ ٘طسٜا٘س.
جذيل ضمارٌ ( :)6مفاَیم ي مقًلٍَای مربًط بٍ راَبردَای عمل تعامل

ٔفْٟٛ
الساْ ساوٙاٖ ت ٝحطوتٞای فطزی
ٞسایت ٘طسٜ

ٔمِٝٛ

زستٝ

الساْ ساوٙاٖ ت ٝحطوتٞای ٞسایت ٘طسٜ
زض ضاستای تٟثٛز ضطایف التػازی
غیطضسٕی ٔٙكمٝ

الساْ ساوٙاٖ ت ٝحطوتٞای رٕؼی
ٞسایت ٘طسٜ
وٙاض آٔسٖ تؼساز ظیازی اظ ساوٙاٖ تا ا٘فؼاَ ساوٙاٖ زض تطاتط ضطایف التػازی
ضطایف التػازی غیطضسٕی ٔٙكمٝ
ضٞا ٕ٘ٛزٖ ضطایف التػازی
غیطضسٕی ٔٙكم ٝت ٝحاَ ذٛز

غیط ضسٕی ٔٙكمٝ

ضطایف
ٔساذٌّٝط
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پیامذَا
زض ایٗ تطضسی ،پیأسٞای ٘اضی اظ ضاٞثطزٞای ػُٕ /تؼأُ ضا ٔیتٛاٖ زض لاِة ٌعاضٜٞای
تیاػتٙایی ساوٙاٖ ٘سثت تٚ ٝؾؼیت التػازی ٔٛرٛز ٔٙكمٚ ،ٝضٚز تؼساز ظیازی اظ
ساوٙاٖ ت ٝفؼاِیت ٞای التػازی غیطضسٕی زض ٔٙكم ،ٝافعایص ضىاف تیٗ ساظٔاٟ٘ای
زِٚتی ٔ ٚطزْ ٔحّی ،احساس ٘اأیسی ساوٙاٖ اظ ٕ٘ایٙسٌاٖ ٔزّس ،احساس ٘اأٙی
ساوٙاٖ اظ سطٔایٌٝصاضی زض ٔٙكم ،ٝواٞص اػتٕاز ساوٙاٖ ٘سثت تٌ ٝفتٞٝای واضوٙاٖ
ساذتاض ٟ٘ازی ،وٛچه ٔا٘سٖ حزٓ سطٔایٌٝصاضیٞا زض ٔٙكم ٚ ٝزض لاِثی غیط ٔزاظ ٚ
غیط لا٘٘ٛی ،ػسْ تٕایُ فؼاالٖ التػازی تیط٘ٚی ت ٝسطٔایٌٝصاضی زض ٔٙكم ،ٝغیطضسٕی
ٔا٘سٖ فؼاِیتٞای التػازی ٔٙكم ٚ ٝضىُ ٍ٘طفتٗ ٌطٜٞٚای ٔحّی ،ػٛٙاٖ ٕ٘ٛز ؤ ٝی-
تٛاٖ آٟ٘ا ضا زض لاِة ٔفاٞیٓ پصیطش ٚؾؼیت التػازی ٔٛرٛز ٔٙكم ٝتٛسف تؼساز ظیازی
اظ ساوٙاٖ ،ػسْ اػتٕاز تؼساز ظیازی اظ ساوٙاٖ ٘سثت ت ٝساذتاض ٟ٘ازیٗ ٔحّی ،ضىُ
ٍ٘طفتٗ تستط سطٔایٌ ٝصاضی زض ٔٙكم ٚ ٝضىُ ٍ٘طفتٗ تستط ٔٙاسة تطای تحمك اػتٕاز
ٔتماتُ تیاٖ وطز

ٍ٘اضستا٘ی اظ ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ ساوٗ زض ٔٙكم ٝضٟطن پسض اظٟاض ٔیزاضتٙس و" ٝتطای
رٛاظ وسة ذیّیٞا پیٍیط ضسٖ أا چٙٔ ٖٛكم ٝحاضیٞ ٝست ،تطای ساوٙا٘ص ،رٛاظ
غازض ٕ٘ی ض ،ٝت ٝذاقط ٕٞیٗ ساوٙاٖ  ٓٞتیىاض ٕ٘ٛزٖ ٞ ٚطوی تٞ ٝط ضىّی و ٝفىط ٔی
وطز ،وسة  ٚواضی ضا ٜا٘ساذت ،ٝواضی  ٓٞت ٝوسی ٘ساض"ٜ
ٔحٕسی اظ رّٕٔ ٝطاضوتوٙٙسٌاٖ  ٚاظ ساوٙاٖ ٔٙكمٝی پطت تٙس ّٕٔىت ،اظٟاض ٔی-

زاضتٙس و" ٝزِٚتیا تىّیف ٔاض ٚضٚضٗ ٕ٘یو ،ٗٙاٌ ٝتىّیف ٔا ایٙزا ضٚضٗ ٔیضسٞ ،ستٗ
آزٔایی و ٝحاؾطٖ تیاٖ ایٙزا وسة  ٚواض ضا ٜتٙساظٖٔ ،طىُ ٔا االٖ تالتىّیفی ٞست،
اِثتٔ ٝا  ٓٞتیىاض ٘ٙطستیٓ  ٚزاضیٓ واضذٛزٔٔ ٛ٘ٛیوٙیٓ"
اظٟاضات ٔطاضوتوٙٙسٌاٖ ٘طاٖ ٔیزٞس و ٝضاٞثطزٞای اتراش ضس ٜتٛسف ساوٙاٖ
سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ضٟط وطٔاٖ ،پیأسی رع تسا ْٚتٛسؼ٘ٝیافتٍی التػازی ٔٙاقك
شوط ضس ،ٜزض تط ٘ساضت ٚ ٝساوٙاٖ ٘ ٝتٟٙا ٚؾؼیت التػازی ٔٛرٛز ٔٙاقك ٔٛضز تحج ضا
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پصیطفت ،ٝتّى ٝاػتٕاز ذٛز ضا ٘یع ت ٝساذتاض ٟ٘ازی ٔحّی اظ زست زازٜا٘س؛ اظ قطف زیٍط
ساذتاض ٟ٘ازی ٔحّی ٘یع ٘تٛا٘ست ٝتسٟیٍّطی ٞ ٚسایتٍطی الظْ ضا زض ٔٛضز تا ایزاز
تستطٞای ٔٙاسة تطای سطٔایٌٝصاضیٞای تیط٘ٚی  ٚزض٘ٚی  ٚضىٌُیطی اػتٕاز ٔتماتُ ٚ
تحمك تٛسؼٝی ٔطاضوتی فطإ٘ ٓٞایس.
جذيل ضمارٌ ( :)7مفاَیم ي مقًلٍَای مربًط بٍ پیامذَای حاصل از راَبردَای عمل تعامل

ٔفْٟٛ

ٔمِٝٛ

زستٝ

پصیطش ٚؾؼیت التػازی ٔٛرٛز ٔٙكمٝ
تٛسف تؼساز ظیازی اظ ساوٙاٖ
ػسْ اػتٕاز تؼساز ظیازی اظ ساوٙاٖ ٘سثت

ػسْ تحمك تٛسؼٔ ٝطاضوتی  ٚتساْٚ

ت ٝساذتاض ٟ٘ازیٗ ٔحّی

تٛسؼ٘ٝیافتٍی التػازی
سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ضٟط وطٔاٖ

ضىُ ٍ٘طفتٗ تستط سطٔایٌٝصاضی زض ٔٙكمٝ
ضىُ ٍ٘طفتٗ تستط ٔٙاسة تطای تحمك
اػتٕاز ٔتماتُ

پیأسٞا
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سمینه
عدم پتانسیل سزمایهگذاری
در منطقه
 پاییه بًدن اوگیشٌ سازمایٍگاذاریدر مىطقٍ
 -محديد بًدن فزصتَای شغلی در

مىطقٍ

شزایط علی
 ضعف مکاویشم َای مُارتآمًسیشغلی
ضعف سزمایٍَای اجتماعیضعف مسؤيلیتپذیزی ساختاروُادی

پدیده
توسعهنیافتگی

اقتصادی منطقه
عدم امىیت اشتغال
باااسار بسااک ي بااار
غیز رسمی
بیفیااات پااااییه
سودگی سابىان

راهبزدها

پیامدها

اقدام سابىان بٍ حزباتَاایفزدی َدایت وشدٌ
اقدام سابىان باٍ حزباتَاای
جمعی َدایت وشدٌ
بىااار آماادن تعااداد سیااادی اس
سااابىان بااا ش ازایط اقت ااادی
غیزرسمی مىطقٍ
رَا وماًدن شازایط اقت اادی
غیزرسمی مىطقٍ بٍ حال خًد

پااذیزو يضااعیت اقت ااادی
مًجااًد مىطقااٍ تًسااط تع اداد
سیادی اس سابىان
عاادم اعتماااد تع اداد سیااادی اس
سااابىان وسااهت بااٍ ساااختار
وُادیه محلی
شکل وگزفته بساتز سازمایٍ-
گذاری در مىطقٍ
شکل وگازفته بساتز مىاساک
بزای تحقق اعتماد متقابل

شزایط مداخلٍگز
پاییه بًدن ظزفیت ساختار وُادی در تفسیز اسىاد باالدستیپاییه بًدن ظزفیت ساختار وُادی در اجزای اسىاد باالدستیگزایش ساختار وُادی محلی بٍ بُزٌ بزداری سیاسی اس مًضًع ساماودَی ي تًاومىدساسی سکًوتگاٌَای غیزرسمیضکل :2مذل پارادایمی

وتیجٍگیری:
ٚالؼیتٞای ٔٛرٛز زض ٔٛضز سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ضٟط وطٔاٖ٘ ،طاٖ ٔیزٞس وٝ
اٌطچ ٝزض سال  ٚ 1382تحت تأحیط تغییط ٍ٘طش رٟا٘ی ٘سثت تٛٔ ٝؾٛع ٔٛار ٟٝتا
ٔسأِٝی سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی  ٚضٚیىطزٞای ٘ٛیٗ ت ٝتٛسؼ ،ٝزض ایطاٖ سٙس تاالزستی
سأا٘سٞی  ٚتٛإ٘ٙسساظی سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی تسٚیٗ  ٚتػٛیة  ٚتطای ارطا تٝ
ساذتاضٞای ٟ٘ازی اتالؽ ٌطزیس ٜاست ،أا ایٗ سٙس تا ٚرٛز ٌصضت تیص اظ یه ز ٝٞاظ
ظٔاٖ تػٛیة ،ز ض ػُٕ اظ قطف ساذتاضٞای ٟ٘ازی ٔحّی رسی ٌطفت٘ ٝطس ٚ ٜذطٚری

 / 26فصلىامٍی مغالعات جامعٍضىاختی ضُری ،سال َطتم ،ضمارٌ بیست ي َطتم ،پاییس 1397

ٔٛضز ا٘تظاض ضا ت ٝتاض ٘یاٚضز ٜاست .تط اساس ٘تایذ حاغُ اظ تحمیك ،سى٘ٛتٍاٜٞای
غیطضسٕی ضٟط وطٔاٖ زض ظٔاٖ ا٘زاْ ایٗ پژٞٚص تا ٔسائّی چ ٖٛػسْ أٙیت اضتغاَ،
تاظاض وسة  ٚواض تؼطیف ٘طس ٚ ٜپاییٗ تٛزٖ ویفیت ظ٘سٌی ساوٙاٖ  ٚت ٝػثاضت تٟتط،
تٛسؼ٘ٝیافتٍی التػازی ٔٛارٞ ٝستٙس.
٘تایذ تحمیك ،زض ٔٛضز پسیسٜی تٛسؼ٘ٝیافتٍی التػازی ،ت ٝضطایف ػّّی  ٚظٔیٝٙای اضاضٚ ٜ
ضطایف ػّی ضا ٔثتٙی تط ٔفاٞیٓ ؾؼف ٔىا٘یعْٞای ٟٔاضت آٔٛظی ضغّی زض ٔٙكم،ٝ
ؾؼف سطٔایٞٝای ارتٕاػی  ٚؾؼف ٔسؤِٚیتپصیطی ساذتاض ٟ٘ازی ٔحّی تؼطیف  ٚزض
ٔٛضز ضطایف ظٔیٝٙای تٔ ٝفاٞیٓ پاییٗ تٛزٖ اٍ٘یعٜی سطٔایٌٝصاضی ٔ ٚحسٚز تٛزٖ
فطغتٞای ضغّی  ٚزض وُ ػسْ پتا٘سیُ سطٔایٌٝصاضی زض ٔٙكم ٝاضاضٔ ٜیوٙٙس٘ .تایذ
شوط ضس٘ ٜطاٖ ٔی زٞس و ٝزض ق َٛتیص اظ یه ز ٝٞاظ ظٔاٖ تػٛیة سٙس تاالزستی
سأا٘سٞی  ٚتٛإ٘ٙسساظی سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی ،تغییطی زض ضطایف ػّّی  ٚظٔیٝٙای
پسیسٜی ٔٛضز تحج ایزاز ٘طس ٚ ٜساذتاض ٟ٘ازی ٔحّی ،تا ٚرٛز آظازی  ٚاذتیاضػُٕ ٚ
ت ٝزالیّی چ ٖٛپاییٗ تٛزٖ ظطفیت ترػػی زض تفسیط  ٚپاییٗ تٛزٖ ظطفیت واضضٙاسی
زض ارطای اسٙاز تاالزستی اتالغی ٌ ٚطایص ت ٝتٟطٜتطزاضی سیاسی اظ ٔٛؾٛع سأا٘سٞی ٚ
تٛإ٘ٙسساظی سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕیٛٔ ،فك تٔ ٝساذّٝای ٔؤحط زض ٔٙاقك ٔٛضز ٔكاِؼٝ
تٙٔ ٝظٛض تحمك تٛسؼٝی ٔطاضوتی ٘طس ٜاست.
ػسْ ٔساذّٝی ٔؤ حط ساذتاض ٟ٘ازی ٔحّی زض ضاتك ٝتا سأا٘سٞی ضطایف ػّّی  ٚضطایف
ظٔیٝٙای  ٚػسْ تحمك ٞسایتٌطیٞای ٔٛضز ا٘تظاض اظ قطف ساذتاض شوط ضس ،ٜتٙٔ ٝظٛض
ضىُ ٌیطی ظطفیت ا٘سا٘ی الظْ زض ٔٙاقك ٔٛضز تطضسی  ٚزض ضاستای اتراش ضاٞثطزٞای
ٔؤحط ،تاػج ضس ٜتا ضطایف ػّّی  ٚظٔیٝٙای سأاٖ ٘یافت ،ٝزض تؼأُ تا ضاٞثطزٞای اتراش
ضسٜی تیتٙاسة تا ظطفیتٞای لا٘٘ٛی اتالغی تٛسف ساوٙاٖ ،پیأسٞای ٔٛضز ا٘تظاض یا
ٕٞاٖ تٛسؼ ٝیافتٍی التػازی ضا زض ٔٙاقك ٔٛضز ٔكاِؼ ٝت ٝتاض ٘یاٚض٘س  ٚایٗ زضحاِی است
و ٝتحمك تٛسؼٝی ٔطاضوتی زض وٙاض الساْٞا  ٚحطوتٞای ٔؤحط اظ پاییٗ ،تسٟیٍّطی ٚ
ٞسایتٍطی اظ تاال  ٚیا ٕٞاٖ حٕایتٍطی ساذتاض ٟ٘ازی ضا ایزاب ٔیٕ٘ایسٕٞ ،ا٘كٛض وٝ
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اٍِٛیٞای تٛسؼٝی ٔطاضوتی ،تٛسؼ ٝضا رطیا٘ی زٚسٛی ٝتؼطیف وطز ٜو ٝتطای تحمك،
٘یاظٔٙس ٔطاضوت ٕٞ ٚىاضی ز ٚلكة ایٗ رطیاٖ یؼٙی ٔطزْ ٔحّی  ٚواضٌعاضاٖ تٛسؼٝ
ٞستٙس .زض ایٗ ضاستا قطفساضاٖ ا٘سیطٝی تٛسؼٝی ٔطاضوتی ت ٝزٍ٘ ٚطش ػٕس ٜتٛرٝ
ٔیوٙٙس ،یىی زذاِت آٌاٞا٘ ٚ ٝپایساض ٔطزْ زض ا٘تراب ،تط٘أٝضیعی  ٚارطای تط٘أٞٝا ٚ
قطحٞایی است و ٝتط ظ٘سٌی آٟ٘ا تأحیط ٔیٌصاضز  ٚزیٍطی تسإٞ ْٚىاضی ػٕٔٛی زض
ایٗ ضاتك٘ ٚ ٝیع تطذٛضزاضی اظ تاظذٛضز لاتُ ف ٟٓزض ذػٛظ افعایص ٕٞثستٍی ٚ
ا٘سزاْ زض٘ٚی ترصٞای ٔرتّف ٔطتثف تا فؼاِیتٞای تٛسؼ ٝاست.
تط ایٗ اساس تٛسؼ٘ٝیافتٍی سى٘ٛتٍاٜٞای غیطضسٕی زض ضٟط وطٔاٖ ضا ٔیتٛاٖ تٝ
ظطفیتٞا  ٚلاتّیتٞای ؾؼیف التػازی ٔٙاقك ٔٛضز ٔكاِؼٕٞ ٚ ٝچٙیٗ وٓتٛا٘ی ساوٙاٖ
تطای ٔكاِثٌٝطیٞا  ٚزذاِت ٔؤحط زض ٘یاظسٙزی ،قطاحی ،تط٘أٝضیعی  ٚارطای قطحٞا ٚ
تط٘أٞٝای التػازی ٔٙزط ت ٝتٛسؼ ٝیا ؾؼف ٔطاضوت اظ پاییٗ زض وٙاض تسٟیٍّطیٞا ٚ
ٞسایتٍطیٞای ؾؼیف  ٚغیطترػػی ساذتاضٟ٘ازی ٔحّی یا ؾؼف حٕایتٍطی اظ تاال
ٔطتثف زا٘ست .چٙیٗ ضطایكی تٛ٘ ٝتٝی ذٛز ،أىاٖ ضىٌُیطی وٙصٞا  ٚضاٞثطزٞای
ٔؤحط زض ضاستای تٛسؼٝی التػازی ٔٙكم ٝضا تؿؼیف ٕ٘ٛز ٚ ٜتٛسؼ٘ٝیافتٍی التػازی ضا
تسأ ْٚیترطس.
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ضستٓظاز ،ٜیاٚض .)1391( .سأا٘سٞی  ٚتٛإ٘ٙسساظی سى٘ٛتٍاٞ ٜای غیطضسٕی زض ٔحالت
ضٟطی تا تطضسی ٍ٘طش ساوٙاٖ ٔحّیٔ :كاِؼٝی ٔٛضزیٔ :حّٝی تٛحیسضٟط تٙسضػثاس،
مجلٍی مذیریت ضُری ،ضٕاضٜی  ،29غع .221-336

-
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